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ــرق و قطعــی گاز برخــی صنایــع، همچــون  کاهــش دمــای هــوا ، محدودیــت مصــرف ب
ســیمان و فــوالد، سیاســت تکــراری زمســتان ســرد از ســال گذشــته اســت. سیاســتی 
کــه در پــی آن  بــا دســتور شــورای عالــی امنیــت ملــی، فرمــان مــازوت ســوزی بــرای 
برخــی صنایــع از جملــه نیــروگاه هــا را بــه همــراه داشــت و باعــث شــد تــا  ایــن روزهــا 
هــوای کالنشــهرهای بــزرگ از جملــه اصفهــان در اســارت انــوع آالینــده هــا قــرار گیرد. 
بــه گفتــه کارشناســان در حــال حاضــر، آلودگــی منتشــر شــده از نیــروگاه شــهید محمد 

منتظــری، هفــت برابــر اســتاندارد اروپاســت؛

اصفهان در محاصره مازوت
میزان آلودگی هوای اصفهان، هفت برابر استاندارد جهانی است؛
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خبر کوتاه

جاده اقتصاد 
هموار نيست

 نوســان: قــدرت اهلل امــام وردي، عضــو 
ــر  ــالمي ب ــگاه آزاد اس ــي دانش ــات علم هی
ــد  ــزی بای ــک مرک ــه بان ــت ک ــاور اس ــن ب ای
در گام نخســت بــه دنبــال اســتقالل باشــد و 
ــور  ــا و رییس جمه ــري از دولتي ه فرمان پذی

ــذارد. ــار بگ را کن
ايــن اقتصــاددان سياســت »تثبيــت نــرخ ارز« در يك 
عــدد خــاص را اشــتباه خوانــد و گفــت: اقتصــاد بــا 
دســتور پيــش نمــي رود و متاســفانه دولت ســيزدهم 
ــد  ــا بقيــه مســووالن عــادت دارن از رييس جمهــور ت
ــن  ــد، اي ــرل كنن ــاد را كنت ــد« اقتص ــه »باي ــا كلم ب
ــه يــك  ــي اســت كــه اقتصــاد هــم شــبيه ب در حال
ــت  ــن دخال ــت و كوچك تري ــده و پوياس ــود زن موج
ــج نااميد كننــده اي را  ــد و نتاي ــي را برنمي تاب و كنترل
بــه دنبــال دارد و متاســفانه سياســت گذاران چنــدان 
درگيــر آن نيســتند و ايــن مــردم هســتند كــه هزينه 

ايــن سياســت گذاري ها در بــازار را مي دهنــد.
ــن ســخن  ــه داد: اي ــن كارشــناس اقتصــادي ادام اي
ــي  ــورد دالر نيماي ــزي در م ــك مرك ــس كل بان ريي
28 هــزار و 500 تومــان در دوره هــاي گذشــته نيــز 
ــي  ــه و دالر 4200 تومان ــرار گرفت ــش ق ــورد آزماي م
هــم بــر اســاس هميــن مبنــا شــكل گرفــت و امــروز 
ــي  تنهــا عــدد آن تغييــر كــرده اســت. ايــن در حال
ــه  اســت كــه در گذشــته هميــن سياســت منجــر ب

ــت و فســاد شــد. گســترش ران
امــام وردي خاطرنشــان كــرد: پــس از ســخنان 
رييــس جديــد بانــك مركــزي ســيگنال افــت 
قيمتــي بــه بــازار وارد شــد و در روز شــنبه شــاهد آن 
بوديــم كــه بــورس بــا ريــزش شــديدي روبــرو شــد 
و حــدود 57 هــزار واحــد افــت داشــت و پيــام ايــن 
مســاله ايــن اســت كــه ســخنان مقامــات ارشــد در 
حــوزه پولــي و مالــي بايــد بســيار محتاطانــه باشــد. 
ــك  ــس كل بان ــه ريي ــن گفت ــه اي ــش ب او در واكن
مركــزي كــه حتمــا در بــازار آزاد دخالــت مي كنيــم 
ــه تفكــر ســركوب و  ــز گفــت: در مجمــوع هرگون ني
مداخلــه قيمتــي تفكــري اشــتباه اســت و هيچــگاه 
ايــن مداخــات و ســركوب ها در ايــران جــواب 

ــداده اســت. ن
ــاله در  ــن مس ــه اي ــت ك ــار اس ــن ب ــراي چندمي ب
كشــور آزمايــش مي شــود و هــر شــخصي هــم كــه 
ــرد  ــرار مي گي ــك مركــزي ق ــگاه رياســت بان در جاي
ــا بگيــر و ببندهــا و  ــه تصــور اينكــه قــادر اســت ب ب
ــاز  ــرد ب ــت گي ــه دس ــازار ارزي را ب ــا ب محدوديت ه
هــم اشــتباه مي كنــد و در نهايــت دود آن بــه چشــم 

مــردم عــادي مــي رود.
ــزي  ــك مرك ــد بان ــس جدي ــه ريي ــان اينك ــا بي او ب
ــن  ــي اي ــادي دارد كــه در شــرايط كنون شــهامت زي
ســمت را پذيرفتــه اســت، افــزود: در وضعيــت 
ــه جــاده همــواري در اقتصــاد وجــود دارد  كنونــي ن
و نــه خــودروي ســالمي وجــود دارد و ايــن خــودرو 
ــن و  ــم قواني ــر ه ــرف ديگ ــده و از ط ــتهلك ش مس
مقــررات بانكــي و نظارتــي هــم بــه گونــه اي نيســت 
ــه اعتقــاد  ــه تغييــر آن باشــد. ب ــادر ب كــه ايشــان ق
ــد در  ــن بخواه ــاي فرزي ــه آق ــي ك ــده در صورت بن
ــد در گام  ــد باي ــي بمان ــنام باق ــمت خوش ــن س اي
نخســت بــه دنبــال اســتقال بانــك مركــزي باشــد 
ــد و  ــور نباش ــا و رييس جمه ــر دولتي ه و فرمان پذي

ــد.  ــال كن نظــرات خــود را اعم
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صادرات ايران در پايين ترين سطح 1401
جديدتريــن آمــار گمــرك ايــران نشــان مي دهــد، شــكاف بيــن صــادرات و واردات 
كمــاكان بــه نفــع واردات اســت. بــه تعبيــر ديگــر تــراز تجــاري كشــور برمبنــاي 
آمــار تجميعــي ماهانــه، بــراي ششــمين مــاه متوالــي منفــي بمانــد. بعــد از اينكــه 
تــراز تجــاري در بهــار 1401 ركــورد ســه پيــروزي متوالــي را بــراي صــادرات در 
مقابــل واردات رقــم زد؛ تجــارت ايــران دچــار ناتــرازي شــد كــه كمــاكان ادامــه 
دارد.  براســاس داده هــاي 9 ماهــه ابتــداي ســال جــاري، تــراز تجــاري بــه منفــي 

6 ميليارد و 369 ميليون دالر رسيده است.

میزان آلودگی هوای اصفهان، هفت برابر استاندارد جهانی است؛

هزینه های مازوت سوزی را مردم می دهند

اصفهان در محاصره مازوت

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان با انتقاد 
خودروها  گويد:  می  وضعيت،  اين  از 
سهم 5 درصدی در آاليندگی هوا دارند 
كارخانجات  آالينده ها  بيشتر  مبدأ  و 
وجود  با  همچنين  است،  شهر  اطراف 
مازوت سوزی  و  زاينده رود  خشكی 
بدی  شرايط  اصفهان،  نيروگاه  توسط 
اميدواريم در  و  ايجاد شده  در اصفهان 
اين تصميم تجديدنظر شود. سخنگوی 
اصفهان برق استان اصفهان نيز در اين 
باره به »نوسان« می گويد: از 11 نيروگاه 
اصفهان، سه نيروگاه آبی است و از هشت 
نيروگاه ديگر تنها نيروگاه شهيد محمد 
سوخت  از  استفاده  قابليت  منتظری 
مازوت را دارد. به گفته محمدرضا نوحی 
از هشت واحد نيروگاه شهيد منتظری 
دو واحد به دليل تعميرات دوره ای تا 
پايان سال خارج از مدارند، اما به دليل 
قطع گاز، شش واحد ديگر اين نيروگاه 
به دستور شورايعالی امنيت ملی كشور 
به دليل برودت هوا و محدوديت مصرف 
مازوت  قابليت  به  باتوجه  گاز،  سوخت 
سوزی، اين واحدها امسال هم برای توليد 
برق از سوخت مازوت استفاده می كنند.

مازوت سوزی ادامه دارد
او درباره اينكه مازوت سوزی نيروگاه ها 
تا چه زمانی ادامه می يابد، می گويد: 
شرايط آب و هوايی در مازوت سوزی 
دخيل است و به طور قطع با افزايش 

و  كاهش  مازوت  مصرف  هوا،  دمای 
سوخت گاز جايگزين آن می شود، اما با 
توجه به پيش بينی تداوم سرما تا اسفند 
ماه، احتماال مازوت سوزی نيروگاه شهيد 
منتظری تا آن زمان هم ادامه می يابد. 
بر  به گفته نوحی، اگرچه نصب فيلتر 
اگزوز نيروگاه شهيد منتظری ضرورت 
مازوت  سوخت  ديگر  سوی  از  و  دارد 
بايد توسط پااليشگاه گوگردزدايی شود 
و اين اقدامات در دستور كار است كه 
البته هزينه بر است و بايد برای هر دو 
پيش بينی هزينه و زمان شود؛ متاسفانه 
فعا هزينه های مازوت سوزی را مردم 
می دهند و بنابر آمارهای دانشگاه علوم 
پزشكی شاهد افزايش بيماری های ناشی 

از آلودگی هوا هستيم.

هزینه های مازوت سوزی
هوای  آلودگی  پژوهشی  كارگروه  عضو 
سوزی  مازوت  درباره  اصفهان  دانشگاه 
در اصفهان می گويد: در محاسبات من 
اگر كل نيروگاه شهيد محمد منتظری 
مازوت سوزی كند، روزانه حدود 560 تن 
در روز اكسيد گوگرد منتشر می كند، 
بنابراين مصرف مازوت در شش واحد 
اين نيروگاه روزانه ميزان بااليی اكسيد 
حالی  در  اين  كند  می  منتشر  گوگرد 
است كه نيروگاه ها بايد گوگرد حاصل از 
مازوت سوزی را تصفيه كنند، اما به چند 

دليل توان اين كار را ندارند. 

اينكه  به  اشاره  با  كيا  احمدی  حسين 
استفاده در  ميزان گوگرد مازوت مورد 
نيروگاه ها باالست، در حاليكه استاندارد 
دنيا  نيروگاه های  استفاده  مورد  گوگرد 
نيم درصد است، توضيح می دهد: اگر 
نيروگاهی بخواهد مازوت را تصفيه كند 
500 ميليون دالر هزينه نياز دارد كه در 
شرايط فعلی اقتصاد كشور امكان پذير 
خروجی  گاز  بخواهند  اگر  اما  نيست، 
نيروگاه را تصفيه كند نيز بايد چيزی 
كند  هزينه  دالر  ميليون   380 حدود 
كه نه تنها توان پرداخت اين هزينه را 
ندارد، بلكه نيروگاه ها دانش فنی اين كار 
را هم ندارند. به گفته اين پژوهشگر، در 
اين شرايط خود پااليشگاه اصفهان بايد 
مازوت توليدی خود را تصفيه كنند كه 
متحمل حدود 800 ميليون دالر هزينه 
می شود و از سوی ديگر برای اين كار 
نيازمند ميزان زيادی كاتاالليست است 
در  شود،  كشور  وارد  خارج  از  بايد  كه 
حاليكه در دنيا توليد مازوت ممنوع است، 
چراكه مازوت را می توان به مواد بهتر 

همچون بنزين و گازوئيل تبديل كرد.
او تاكيد می كند: در حال حاضر آلودگی 
محمد  شهيد  نيروگاه  از  شده  منتشر 
منتظری، هفت برابر استاندارد اروپاست 
و محاسبات نشان می دهد كه گوگرد 
در  است،   ppm آن 1200  از  حاصل 
 ppm  140 اروپا  استاندارد  حاليكه 
است. احمدی كيا با اشاره به تاثير اين 

ميزان آلودگی بر شهر اصفهان، می گويد: 
با اينكه نيروگاه شهيد محمد منتظری در 
نيروگاه  اگر كل  باد غالب نيست،  مسير 
مازوت سوزانده شود، حدود  با  منتظری 
6 درصد ذرات معلق اصفهان را افزايش 
می دهد و اكسيدگوگرد اصفهان را حدود 
3.5 برابر خواهد كرد، از سوی ديگر مقدار 
زيادی اكسيد نيتروژن به هوای اصفهان 
اضافه می كند. او می گويد: اگرچه برخی 
كشورهای دنيا همچون هند و چين و حتی 
در اروپا و آمريكا از سوخت مازوت استفاده 
می كنند، اما دو مسئله وجود دارد؛ نخست 
ميزان  و  استاندارد  آنها  توليدی  مازوت 
گوگرد حاصل از اين سوخت نيم درصد 
است، در حاليكه اين عدد در ايران بين 3 تا 
5 درصد است. دوم اينكه در دنيا فيلترهای 
تصفيه مازوت وجود دارد و صنايع تمام 
و  اكسيدگوگرد  همچون  آنها  گازهای 
اكسيد نيتروژن را تصفيه می كنند و بايد 
توجه شد اين گازها بعد از تصفيه، مشكلی 
نخواهند داشت، اما در ايران هيچ يك از 
اين گازها و حتی مازوت تصفيه نمی شوند 
و در حال حاضر هيچ يك از نيروگاه های 
اصفهان و ايران، توان تصفيه اين گازها را 
ندارند و هزينه اين كار آنقدر زياد است كه 
هيچ صنعتی برای دو يا سه ماه زير بار اين 
كار نمی رود. به گفته اين عضو كارگروه 
پژوهشی آلودگی هوای دانشگاه اصفهان، 
در محاسبات سال 99 خسارت بهداشتی 
ناشی از ذرات pm2.5 در اصفهان حدود 
450 تا 600 ميليون دالر بود، همچنين 
برابر  هفت  اصفهان،    pm2.5 آلودگی 
شاخص  اين  و  است  جهانی  استاندارد 
اصفهان حتی از تهران شرايط بدتری را 
تجربه می كند واين ميزان آلودگی نتيجه 
فقر دولت و مردم است، درحاليكه برای اين 

شرايط بايد هزينه شود.

             هفته نامه نوسان/ گروه شهری

کاهــش دمــای هــوا ، محدودیــت مصــرف بــرق و قطعــی گاز برخــی صنایــع، همچــون ســیمان و فــوالد، 
سیاســت تکــراری زمســتان ســرد از ســال گذشــته اســت. سیاســتی کــه در پــی آن  بــا دســتور شــورای 
عالــی امنیــت ملــی، فرمــان مــازوت ســوزی بــرای برخــی صنایــع از جملــه نیــروگاه هــا را بــه همــراه 
داشــت و باعــث شــد تــا  ایــن روزهــا هــوای کالنشــهرهای بــزرگ از جملــه اصفهــان در اســارت انــوع 

آالینــده هــا قــرار گیــرد؛
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 ۱۳ دی ۱۴۰۱/ ۱۰ جمادي الثانی  ۱۴۴۴

كوچاندن ایرانیان به برنامه هاي داخلي، از برنامه هاي جدي و شعارهاي پرتكرار دولت كنوني است
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ماليات روی بورس!
 نوســان: ناظــران اقتصــادی بــر ایــن 
ــدی  ــر عای ــات ب ــرح مالی ــه ط ــد ک باورن
ســرمایه در کوتاه مــدت می توانــد تاثیــر 
بســزایی روی بــورس و ورود نقدینگــی بــه آن 

داشته باشد. 
ــرار از  ــرای ف ــدت ب ــی ســرمايه گذاران در كوتاه م يعن
ــا  ماليــات، ســرمايه خــود را وارد بــورس می كننــد ت
ــه ويــژه در مقطــع  ســود بيشــتری كســب كننــد. ب
كنونــی بــا توجــه بــه مــوج تورمــی جديــد و تاطــم 
ــوان  ــه عن ــد ب ــورس می توان ــوازی، ب ــای م در بازاره
مقصــد مناســبی بــرای جــذب پول هــای ســرگردان 
عمــل كنــد و آرامــش را بــه بازارهايــی نظيــر طــا و 

ســكه، ارز و مســكن بازگردانــد.
بــا ايــن حــال امــا تاكنــون ايــن طــرح بــه درســتی 
ــورس نتوانســته اســت  انجــام نشــده و در نتيجــه ب
ــرای جــذب  در موقعيــت فعلــی از اســتعداد خــود ب
پــول بهره منــد شــود. آمارهــای ورود و خــروج پــول 
ــد  ــه را تايي ــن فرضي ــرمايه اي ــازار س ــی در ب حقيق

می كننــد.
مالــی  بازارهــای  كارشــناس  بــرزو حق شــناس، 
بــا تجارت نيــوز گفــت: »ماليــات  در گفت وگــو 
بــر عايــدی ســرمايه در يــك اقتصــاد باثبــات و 
معقــول، منطقــی اســت و باعــث می شــود كــه پــول 
ســفته بازها وارد بازارهــای مصرفــی هماننــد مســكن، 
خــودرو و… نشــود؛ امــا شــرايط اقتصــادی تورمــی 
ــی  ــا و نقدينگ ــی از پول ه ــه بخش ــده ك ــث ش باع

ــرود.« ــفته بازی ب ــمت س ــه س ــازار ب ــود در ب موج
وی اظهــار كــرد: »مــا يــك تــورم نهادينــه در اقتصــاد 
كشــور داريــم و عامــل ايــن تــورم نيــز دولــت اســت. 
ــری  ــا، كس ــرازی بانك ه ــه نات ــز ب ــورم ني ــت ت عل

ــردد.« ــوارد بر می گ ــن م ــال اي ــه و امث بودج
ايــن كارشــناس بــازار ســرمايه ادامــه داد: »حــال اگــر 
ماليــات بــر عايــدی ســرمايه در كشــور اجرايی شــود؛ 
يعنــی دولــت از بی كفايتــی خــود ماليــات می گيــرد. 
دولــت يــك بــار از مــردم بــه علــت تــورم ايجادشــده 
و تضعيــف پــول ملــی ماليــات می گيــرد و يــك بــار 
هــم ماليــات از عايــدی ســرمايه دريافــت می كنــد.«

حق شــناس تشــريح كــرد: »قــرار اســت بــازار 
ســرمايه معــاف از ماليــات عايــدی ســرمايه باشــد بــه 
ــی  ــدت نقدينگ ــوع در كوتاه م ــن موض ــطه همي واس

ــود. ــهام می ش ــازار س وارد ب
ــاالن بورســی  ــه فع ــن اســت ك ــن اي ــه م ــا توصي ام
نســبت بــه ايــن ماليــات خوش بيــن نباشــند چراكــه 
اقتصــاد كشــور و سياســت خارجه مــا وضعيــت 

ــدارد.« ــی ن خوب
ايــن كارشــناس بــازار ســرمايه تاكيــد كــرد: »ماليات 
عايــدی بــر بــازار ســرمايه بــرای كليــت اقتصــاد مفيد 
ــداری نقدينگــی  ــدت مق نيســت و شــايد در كوتاه م
بــه ســمت بــازار ســرمايه بيايــد؛ امــا در ميان مــدت 
ــث می شــود خــروج ســرمايه از كشــور تشــديد  باع

شــود.« 
ــه طــور كلــی طــرح ماليــات  حق شــناس افــزود: »ب
برعايــدی ســرمايه بــه زيــان اقتصــاد كشــور اســت و 
احتمــاال پــس از اجرايــی شــدن ايــن طــرح، دولــت 
ماليــات را روی بــازار ســرمايه نيــز پيــاده كنــد.« وی 
ــادی،  ــت اقتص ــه وضعي ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــار ك اظه
ــروج  ــث خ ــرمايه باع ــدی س ــر عاي ــات ب ــرح مالي ط
نقدينگــی از كشــور و در نهايــت تضعيــف ارزش پــول 

ملــی خواهــد شــد.«

درآمد ۸00 هزار ميلياردي از ماليات قابل تحقق است
عضــو ســابق شــوراي راهبــردي نظــام مالياتــي با اشــاره به برخــي برآوردهــا از بودجه 
ســال آتــي مبنــي بر پيش بينــي درآمــد 800 هــزار ميليــارد تومــان دولــت از طريق 
ماليــات تصريــح كرد: شــرط تحقق آن اســتفاده سيســتم مالياتــي از روش هاي نوين 
و ظرفيــت ماليــات علي الحســاب در اجــراي مــاده 163 قانــون ماليات هاي مســتقيم 
اســت. يــزدی زاده ادامــه داد: درصورتــی كــه سيســتم هاي بانكــي كشــور بتوانــد بــا 
ــي  ــاد زيرزمين ــش اقتص ــا و ارز، نق ــر ط ــبه پول هايي نظي ــال ش ــت نقل وانتق ثب
ــل وصــول اســت. ــي قاب ــارد تومان ــزار ميلي ــم 800 ه ــن رق ــد؛ تامي را كاهــش ده

از 5۰ برنامه محبوب ایرانیان در گوگل پلي ۴۰ مورد فیلترشكن است؛

صدرنشينی فيلترشكن ها

و  صاحبان  به  مردم  اطاعات  سپردن 
سازندگان فيلترشكن ها درحالي است كه 
شعارها و برنامه هاي وزير و دولت كنوني 
دقيقا در جهت عكس اين رويداد بود اما 
به گفته يك كارشناس اين حوزه و يك 
با روزنامه »اعتماد«  نماينده مجلس كه 
حرف هاي  بين  بايد  مي گويند،  سخن 
خوب و عملكرد شفاف تفاوت قائل شد. 
شرايط امنيت اطاعات ايرانيان اما دقيقا 
چگونه هست و چرا عملكرد وزيري كه 
رايت«  »لندينگ  مانند  عباراتي  از  مدام 
اندازه  اين  تا  مرا  مردم  مي كند  استفاده 
فيلترشده  برنامه هاي  و  فيلترشكن ها  به 
كشانده است؟ به عبارتي ساده تر تجربه 
فيلترينگ تلگرام كه نتوانست 80درصد 
به  كوچ  به  مجاب  را  ايراني  كاربران 
برنامه هاي ايراني مشابه كند، تا چه اندازه 
مقابل چشمان وزير و دولت كنوني است؟ 

دریافت بي سابقه فیلترشکن 
تاكيد بر كوچاندن ايرانيان به برنامه هاي 
ايجاد دفتر  به  اصرار  داخلي و همچنين 
در  فناوري  حوزه  صاحبنام  شركت هاي 
شعارهاي  و  جدي  برنامه هاي  از  ايران، 
پرتكرار دولت كنوني است و كار تا جايي 

چندين  اواخر  همين  كه  رفته  پيش 
به  دولت  اين  مسووالن  تهديدآميز  نامه 
شركت هايي مانند »متا« خبرساز و حتي 
سوژه واكنش طنزآميز كاربران شبكه هاي 
اجتماعي هم شده است. كارنامه و نتيجه 
عملكرد اما چيز ديگري مي گويد. بررسي 
فروشگاه هاي برنامه هاي موبايلي و در راس 
آنها فروشگاه گوگل يا همان گوگل پلي، 
نشان مي دهد كه در فهرست محبوب ترين 
شده  نصب  برنامه هاي  پردانلودترين  و 
روي گوشي ايرانيان، تا چشم كار مي كند 
در  فيلترشده  برنامه هاي  و  فيلترشكن 
اين  اگرچه  مي شود.  ديده  كشور  داخل 
فهرست ها مدام تغيير مي كند اما كليت 50 
و 100 برنامه قرار گرفته در اين فهرست 
تا حد زيادي ثابت است. به عنوان مثال 
فهرست  در  و  روز 9 دي  در ساعت 20 
يا  نخستين  برنامه  گوگل، 10  فروشگاه 
فيلترشكن است يا پيام رسان و شبكه هاي 
اجتماعي فيلترشده مانند تلگرام، واتساپ 
و اينستاگرام؛ يعني در كنار فيلترشكن ها، 
اولي  كه  مي شود  ديده  هم  برنامه  سه 
ارديبهشت 97 فيلتر شد اما فرآيند طي 
شده پس از آن درس عبرت نشد و حاال در 
تابستان 1401 هم دو برنامه ديگر به همان 

سرنوشت تلگرام دچار شدند. عاوه براين 
نتايج همين بررسي مي گويد كه در ميان 
50 برنامه محبوب ايراني ها در گوگل پلي 
بيش از 40 مورد فيلترشكن است و تنها 
3 تا 4 برنامه عادي هستند. بقيه موارد هم 
پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي فيلتر 
شده  است. البته به اين نكات هم بايد توجه 
در  محبوب  برنامه هاي  برخي  كه  داشت 
بين ايرانيان هم از سوي خود گوگل از اين 
فروشگاه حذف شدند؛ موضوعي كه تاثير 
چنداني البته در اين فهرست ايجاد نمي كند 
و حتي در صورت قرار دادن اين برنامه در 
چنين فهرستي باز هم شرايط نگران كننده 
خواهد بود. اهميت اين فهرست و موارد 
مشابه اما زماني بيشتر و جدي تر مي شود 
كه اين عملكرد را در كنار شعارهاي مطرح 
شده ازسوي اين دولت و نمايندگان حامي 
اين وضعيت قرار بدهيم؛ كساني كه همواره 
دغدغه و نگراني حاكميت داده و امنيت 
خود  حاال  داشته اند  را  ايرانيان  داده هاي 
دودستي اختيار گوشي ايرانيان را به افراد 
و شركت هاي ناشناس و در مواردي هم 
شناس و با كارنامه نه چندان امن تقديم 
اما  باره  اين  در  جدي  پرسش  كرده اند. 
شايد اين باشد كه چرا با آن همه شعار، 

نتيجه چنين شده است؟ آيا ريشه ماجرا 
به برنامه ها و نوع نگاه اين افراد برمي گردد 
يا اينكه در عمل نتوانستند برنامه ها را به 

درستي اجرا كنند؟ 

اعمال بدون اعالم
»محمد كشوري« كارشناس حوزه فناوري 
اطاعات و »مدير انديشكده طيف« درباره 
اين شرايط و كارنامه اي كه در جهت عكس 
شعارها و برنامه ها پيش رفته به »اعتماد« 
چه  برنامه  نمي دانيم  حتي  كه  مي گويد 
هست و تنها براساس عملكرد و كارنامه اين 
مديران مي شود سخن گفت. او در اين باره 
مي گويد: »آنچه االن در فروشگاه هايي مانند 
گوگل مي بينيم نتيجه طبيعي سياست 
فيلترينگ است. البته ذكر اين توضيح هم 
ضروري است كه فروشگاه هايي مانند گوگل 
يك سري استاندارد را مطرح مي كنند كه 
هر برنامه ايراني امكان قرار گرفتن در اين 
فضا را ندارد، يعني كساني كه امنيت براي 
موارد  و  گوگل پلي  سراغ  است  مهم  آنها 
مشابه مي روند.« اما قرار گرفتن اين همه 
فيلترشكن و برنامه فيلترشده در فهرست 
ايرانيان دقيقا به چه  برنامه هاي محبوب 
معنا است و چه اطاعاتي به ما مي دهد؟ 
كشوري در پاسخ به اين پرسش مي گويد: 
اين  مي دهد  نشان  كه  چيزي  »اولين 
است كه نياز كاربران به اين برنامه ها زياد 
است و چون در فروشگاه هاي داخلي هم 
وجود ندارند پس كاربران سراغ اين موارد 
مي روند؛ يا اينكه به فيلترشكن نياز دارند كه 
در فروشگاه هاي داخلي وجود ندارد و كاربر 
سراغ موارد مانند گوگل پلي مي رود.« اين 
همه استفاده از فيلترشكن اما چه نگراني 
كلي براي امنيت يك كشور دارد و مقصر 
اين پرسش هم  به  پاسخ  او در  كيست؟ 
اما  ندارم  دقيقي  اطاع  »من  مي گويد: 
مي دانم برخي جاهاي مشكوك با اهداف 
خاص براي مردم فيلترشكن توليد مي كنند. 
وقتي سياست اين است كه 40-30 ميليون 
نفر مجبورند از فيلترشكن استفاده كنند 
نتيجه آسيب به امنيت و داده هاي اين افراد 
است. ممكن است بگويند استفاده نكنند، 
نتيجه  نيست.  درست  منطق  اين  ولي 
محدوديت غيرمنطقي در معرض آسيب 
قرارگرفتن حدود 40 ميليون نفر است.« 
اين شرايط اما نتيجه عملكرد كساني است 
داده هاي  امنيت  شعارشان  و  برنامه  كه 
ايرانيان بوده است؛ چرا نتيجه چنين شده 
است؟ كشوري در اين باره مي گويد: »ما 
اقدام عملي موثري نديديم و تنها بحث 
فيلتر است. الزمه موفقيت هر سياستي 
اين است كه بخش عمده كاربران مخصوصا 
قشر فعال حوزه از آن استقبال كنند و وقتي 
سياستي تعريف مي شود كه اكثريت با آن 
حرف هاي  به  ربطي  ديگر  دارند  مشكل 

قشنگ ندارد.« 

            هفته نامه نوسان/ محمد  باقرزاده

ــه  ــه صراحــت او و نگاهــش ب منتقــدان او را وزیــر فیلترینــگ مي داننــد و یــك نماینــده مجلــس هــم ب
ــت کم در  ــت و دس ــخص اس ــا مش ــور« ام ــي زارع پ ــه »عیس ــت. کارنام ــته اس ــط دانس ــاوري را متوس فن
ــد  ــي ها مي گوی ــود، بررس ــعارهایش ب ــه از ش ــان ک ــات ایرانی ــت اطالع ــي داده و امنی ــوزه حکمران ح
کــه در میــان 50 برنامــه محبــوب ایــن روزهــاي ایرانیــان در فروشــگاه هاي معتبــري ماننــد گــوگل تــا 
ــه ســمت اســتفاده از  چشــم کار مي کنــد فیلترشــکن هســت و برنامه هــاي فیلترشــده. کشــاندن مــردم ب
فیلترشــکن آن هــم بــا شــدت و حدت شــرایط کنونــي از ایــن جهــت کارشناســان و صاحب نظــران حوزه 
فنــاوري اطالعــات را نگــران مي کنــد کــه اختیــار اطالعــات مــردم بــه دســت صاحبــان و ســازندگان این 
ــدان  ــادي را چن ــران ع ــي از کارب ــت بعض ــن اس ــه ممک ــوع اگرچ ــن موض ــد. ای ــکن ها مي افت فیلترش
نگــران نکنــد امــا در ســطح کالن یــك ابربحــران امنیتــي اســت و تقریبــا در هیــچ کشــوري از ایــن کــره 

خاکــي چنیــن وضعیــت حاکــم نیســت. 
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خبر کوتاه

کاهش مصرف آب
در فوالدمبارکه

ــه  ــی ناحی ــروه فن ــناس گ ــان: کارش  نوس
ــش ۲۱  ــه از کاه ــوالد مبارک ــرم ف ــورد گ ن
ــد  ــردش فراین ــرف آب در گ ــدی مص درص

پوســته زدایی نــورد گــرم خبــر داد.
ــت و نقــش آب  ــه اهمي ــا اشــاره ب ــن صالحــی ب امي
در فراينــد نــورد تختــال و توليــد كاف گــرم گفــت: 
بــا اجــرای پــروژه ارتقــا و بهينه ســازی كلكتورهــای 
ــای  ــر ارتق ــاوه ب ــرم، ع ــورد گ ــته زدای خــط ن پوس
ــا  ــرد، ب ــرم و س ــوالت گ ــطحی محص ــت س كيفي
طراحــی مناســب كلكتــور و به كارگيــری نازل هــای 
نســل جديــد، مصــرف آب در گــردش ايــن فراينــد 
بــه ميــزان 300 مترمكعــب در ســاعت كاهــش 

يافته است.
پارامترهــای  از مهم تريــن  اينكــه  بيــان  بــا  وی 
طراحــی كلكتورهــای پوســته زدا ميــزان ضربــه آب، 
ــر  ــازل روی ه ــداد ن ــا و تع ــی نازل ه ــی خروج دب
ــا  ــاع نازل ه ــه ارتف ــت: ازآنجاك ــت، گف ــور اس كلكت
ــه آب  ــر ضرب ــادی ب ــار تأثيــر بســيار زي ــا ســطح ب ت
روی ســطح بــار دارد، در ايــن پــروژه بــا اســتفاده از 
ــه  ــاع بهين ــته زدايی، ارتف ــاز پوس ــزار شبيه س نرم اف
ــد  ــبه ش ــا محاس ــوع آن ه ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب نازل ه
ــاع  ــدی، ارتف ــای تولي ــه محدوديت ه ــه ب ــا توج و ب
بهينــه ای بــرای كلكتورهــا تــا ســطح تختــال يــا بــار 

ــد. طراحــی گردي
گــرم  نــورد  ناحيــه  فنــی  گــروه  كارشــناس 
درخصــوص اهميــت نقــش نازل هــا در ايــن فراينــد 
تصريــح كــرد: در نســل جديــد نازل هــای پوســته زدا، 
بــا اســتفاده از يــك قطعــه اضافــی كــه بــر روی نازل 
نصــب می شــود، عــاوه بــر فيلتراســيون آب ورودی 
ــی آرام و  ــه جريان ــان متاطــم آب ب ــازل، جري ــه ن ب
يكنواخــت تبديــل می شــود كــه عــاوه بــر افزايــش 
ضربــه آب روی ورق، كاهــش مصــرف آب را نيــز در 

پــی خواهــد داشــت.
ــا  ــروژه طــی مــدت 4 ســال ب ــن پ ــه گفتــه وی اي ب
همــكاری مؤثــر واحدهــای گــروه فنــی توليــد، دفتــر 
فنــی تعميــرات، توليــد و تعميــرات خــط نــورد گرم، 
توزيــع انــرژی و ســياالت و خريــد مــواد مصرفــی بــه 

انجــام رســيده اســت.
در هميــن زمينــه، محمدحســن ملكــی، كارشــناس 
ــزود:  ــز اف ــياالت ني ــرژی و س ــك ان ــرات مكاني تعمي
ــی  ــه فيزيك ــه تصفي ــرم وظيف ــورد گ ــه ن تصفيه خان
ــای آن را  ــم دم ــد و تنظي ــن واح ــردش اي آب در گ

عهــده دار اســت. 
بــه  پوســته زدايی  فراينــد  در  مصرفــی  آب 
حوضچه هــای مخصــوص )Scale Pit( هدايــت 
و  پوســته ها  جداســازی  از  پــس  می شــود. 
لجن هــای موجــود در آن، ته نشــينی نهايــی در 
زالل ســاز )Clarifier( انجــام می گيــرد و رســوبات 

می شــود.  جــدا  آن  از  باقی مانــده 
ــر  ــاوه ب ــروژه، ع ــن پ ــز اي ــرای موفقيت آمي ــا اج ب
ــاعت آِب در  ــب در س ــدود 300 مترمكع ــش ح كاه
گــردش تصفيه خانــه نــورد گــرم، بــار ســندفيلترهای 
ايــن واحــد كاهــش می يابــد و در درازمــدت منجــر 
بــه افزايــش عمــر تجهيــزات می گــردد. اميــن 
صالحــی، كارشــناس گــروه فنــی ناحيــه نــورد 
گــرم، ايــن دســتاورد مهــم را بــه تمامــی كاركنــان، 
ذی نفعــان و شــركای كســب وكار گــروه فــوالد 

ــت. ــك گف ــه تبري مبارك
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افزايش ۲0 درصدی کيفيت محصوالت نورد سرد
ــش  ــه از افزاي ــوالد مبارك ــرد ف ــورد س ــی ن ــش دار و نهاي ــوالت پوش ــر محص مدي
ــن  ــزود: اي ــر داد و اف چشــمگير كيفيــت محصــوالت مركــب در خــط اســليتر خب
دســتاورد بــا اتــكا بــه دانــش فنــی كارشناســان داخلــی و با هــدف تأميــن حداكثری 
محصــوالت خــاص بــه بــار نشســت. محســن زارع محصــول نهايــی خطــوط نهايــی 
را كاف و ورق ســرد اعــام كــرد و افــزود: عمــده كاربردهــای ايــن محصــول شــامل 
ــازی،  ــازی، رادياتورس ــزی، فيلترس ــع فل ــی، صناي ــازی، لوازم خانگ ــع خودروس صناي
ــود. ــر می ش ــوارد ديگ ــی م ــی و برخ ــای الكتريك ــازی، موتوره ــك و بشكه س تان

در 9ماهه سال جاری محقق شد؛

رشد 10درصدی درآمد شرکت فوالد مبارکه

ــادی و  ــاون اقتص ــی مع ــدی كويت مه
ــاره  ــن اش ــه ضم ــوالد مبارك ــی ف مال
ــل از  ــد حاص ــوق، درآم ــب ف ــه مطل ب
فــروش ايــن شــركت در آذر مــاه را 
بيــش از 12 هــزار ميليــارد تومــان اعام 
و اظهــار كــرد: درمجمــوع 9 ماهــه 
ــوالد  ــروش ف ــد ف ــاری درآم ــال ج س
ــا رشــد 10درصــدی نســبت  مباركــه ب

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 115 
ــه  ــش يافت ــان افزاي ــارد توم ــزار ميلي ه
ــده  ــد فزاين ــه از رش ــت. وی در ادام اس
صــادرات در آذرمــاه ســال جــاری خبــر 
داد و گفــت: در حــوزه صــادرات بــا 
عنايــت بــه ايــن كــه مديريــت شــركت 
همــواره بــر اولويــت تاميــن بــازار داخل 
ــدای ســال  ــد داشــته اســت از ابت تاكي

جــاری تــا پايــان آبــان مــاه 359 هــزار 
تــن محصــوالت شــركت بــه بازارهــای 
ــا در  ــت. ام ــده اس ــه ش ــی عرض خارج
شــرايط فعلــی كــه كشــور بيــش از هــر 
ــاز داشــته  ــه ارزآوری ني ــر ب ــان ديگ زم
اســت، اين شــركت همــگام با سياســت 
هــا و اســتراتژی هــای اقتصادی كشــور، 
ــاری  ــال ج ــاه س ــی در آذر م ــه تنهاي ب

ــن  ــزار ت ــروش 149 ه ــا ف ــت ب توانس
ــزان  ــی مي محصــول در بازارهــای جهان
ــن  ــه 508 هزارت ــركت را ب ــادرات ش ص

ــد. ــش ده افزاي

رشد ۱8 درصدی
 تولید محصوالت فوالدی

از ســخنان  ديگــری  بخــش  در  وی 
خــود بــه مقــدار توليــد شــركت فــوالد 
مباركــه در 9 ماهــه ســال 1401 اشــاره 
ــه  ــن ك ــم اي ــی رغ ــرد: عل ــار ك و اظه
تمامــی خطــوط توليــد شــركت در 
ــن  ــاه هــای آغازي فصــول تابســتان و م
فصــل ســرد ســال بــا محدوديــت هــای 
حامــل هــای انــرژی مواجــه بــوده انــد، 
خوشــبختانه بــا برنامــه ريــزی صحيح و 
زمانبندی مناســب بــرای انجــام فعاليت 
هــای تعميراتــی و بــا همــت كاركنــان 
ــبا  ــوالد س ــه و ف ــوالد مبارك شــركت ف
ــی دســت يافتيــم  ــه ركوردهــای خوب ب
بــه نحوی كــه مقــدار توليــد محصوالت 
ــركت در  ــن ش ــروش اي ــرای ف ــاده ب آم
ــون  ــه 6 ميلي ــده ب ــی يادش ــازاه زمان ب
ــن رســيده كــه نســبت  و 246 هــزار ت
بــه مــدت مشــابه ســال 1400بــا رشــد 
18 درصــدی مواجــه شــده اســت. وی 
ــرايطی  ــرد: در ش ــدواری ك ــار امي اظه
ــوت  ــرای كشــور نقطــه ق كــه توليــد ب
ــم در ســايه  ــن اســت، بتواني و اميدآفري
ــت  ــجام و هم ــا انس ــی و ب ــاف اله الط
ــرای  ــان، ب ــران و كاركن ــری مدي حداكث
ســهامداران و ذينفعــان شــركت منشــأ 

اثــر باشــيم.

درشــرایطی کــه وجــود برخــی محدودیت هــای مصــرف در حــوزه انــرژی عرصــه را بــر واحدهــای تولیــدی فــوالد 
کشــور تنــگ کــرده اســت، مدیــران و کارکنــان فــوالد مبارکــه بــا انســجام و همدلــی هــر چــه بیشــتر توانســتند در

 9 ماهــه ســال 1401 بــا عملکــرد خــوب خــود در تولیــد انــواع محصــوالت قابــل فــروش، رشــد 10 درصــدی درآمد 
فــروش نســبت بــه مــدت مشــایه ســال قبــل را بــه ثبت برســانند.

 نوســان: رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــا اشــاره بــه کاهــش ارزبــری تولیــد هــر تــن فــوالد از ۷0 
دالر بــه 50 دالر از تــالش بــرای کاهــش ارزبــری تولیــد هــر تــن فــوالد بــه میــزان حداقــل ۲0 دالری دیگــر تــا افــق 

1404، خبــر داد.

              هفته نامه نوسان/ گروه صنعت

رئیس انجمن تولیدكنندگان فوالد ایران خبر داد:

کاهش حداقل ۲0 دالری ارزبری هر تن فوالد در افق 1404

بــه گــزارش نوســان و بــه نقل از ايســنا، 
ــدگان  ــام انجمــن توليدكنن ــق اع طب
ســبحانی،  بهــرام  ايــران،  فــوالد 
ضمــن اشــاره بــه برگــزاری چهارميــن 
ــوالد  ــی ف ــگاه مل ــنواره و نمايش جش
ايــران در مــاه جــاری، وجــه تمايــز اين 
ــاخت  ــای س ــه فرصت ه ــداد را ارائ روي
داخــل توســط شــركت های معدنــی و 
ــا  ــن فرصت ه ــانی اي ــوالدی و همرس ف
شــركت های  توانمندی هــای  بــا 
ــی  ــازندگان داخل ــان و س ــش بني دان
ــه دوره  ــرد: در س ــار ك ــته و اظه دانس
ــن جشــنواره و نمايشــگاه،  ــته اي گذش
بيــش از 400 تفاهم نامــه و قــرارداد 
بيــن فوالدســازان و ســازندگان داخلــی 

بــه جهــت اســتفاده حداكثــری از توان 
ســاخت داخــل در صنعــت آهــن و 
ــه  ــه امضــا رســيده ك ــوالد كشــور ب ف
صرفه جويــی ارزی حاصــل از آن هــا، 
ــرآورد  ــارد دالر ب ــك ميلي ــش از ي بي

می شــود.
رئيــس انجمــن توليدكننــدگان فــوالد 
ايــران بــا بيــان اينكــه تــا افــق 1404، 
ــوالد از 70  ــن ف ــر ت ــد ه ــری تولي ارزب
خواهــد  كاهــش  دالر  بــه 30  دالر 
مــوج  به واســطه  گفــت:  يافــت، 
از ســال  فراگيــر بومی ســازی كــه 
1397 آغــاز شــده اســت، ارزبــری 
ــه  ــوالد از 70 دالر ب ــن ف ــر ت ــد ه تولي
50 دالر كاهــش يافتــه و در تــاش 

ــم  ــن رق ــق 1404، اي ــا اف ــتيم ت هس
ــن  ــر ت ــر از 30 دالر در ه ــه كمت را ب
فــوالد برســانيم. وی ضمــن دعــوت از 
همــه صنعتگــران، شــركت های دانــش 
ــی  ــد داخل ــازندگان توانمن ــان و س بني
بــرای حضــور و بازديد از اين جشــنواره 
و نمايشــگاه، خاطرنشــان كــرد: واقعيت 
ايــن اســت كــه واحدهــای توليــدی در 
ــر  ــان ب ــد تمركزش ــوالد باي ــره ف زنجي
بخــش توليــد باشــد و در برهــه ای كــه 
ــود  ــارج وج ــاز از خ ــن ني ــكان تامي ام
داشــت، بــه جهــت ســهولت امــر، 
ــا  ــد؛ ام ــام می ش ــارج انج ــن از خ تامي
ــا  ــوالدی ب ــه شــركت های ف ــون ك اكن
ــم  ــطه تحري ــه واس ــی ب محدوديت هاي

ــود را  ــگاه خ ــد و ن ــرخ ارز مواجه ان و ن
بــه ســمت تاميــن داخلــی برگردانــده 
انــد، بهتــر اســت ســازندگان داخلــی با 
توليــد كيفــی و رقابتــی از ايــن فرصت 

ــند. ــته باش ــتفاده را داش ــن اس بهتري
نمايشــگاه  و  جشــنواره  چهارميــن 
عنــوان  بــه  ايــران  فــوالد  ملــی 
بزرگتريــن گردهمايــی توليدكنندگان، 
متخصصــان  و  تامين كننــدگان 
زنجيــره آهــن و فــوالد كشــور بــا 
ــوان  ــش ت ــازی، افزاي ــرد بومی س رويك
ــوژی  ــعه تكنول ــل و توس ــاخت داخ س
و  هلدينگ هــا  مشــاركت  بــا  و 
و  فــوالدی  بــزرگ  شــركت های 
ــش  ــار شــركت های دان ــی در كن معدن
بنيــان و ســازندگان مطــرح داخلــی، از 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــا 22 دی م 20 ت
هتــل المپيــك تهــران پذيــرای اهالــی 

صنعــت و معــدن اســت.
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ابــر تــورم اصطالحــی بــرای توصیــف افزایش 
ــرل  ــارج از کنت ــد و خ ــش از ح ــریع، بی س
عمومــی قیمــت در یــک اقتصــاد اســت. در 
ــورم ســرعت افزایــش قیمــت  ــی کــه ت حال
ــد،  ــری می کن ــات را اندازه گی ــا و خدم کااله
ــال  ــرعت در ح ــه س ــورم ب ــورم، ت در ابرت
ــش از 50  ــوالً بی ــه معم ــت ک ــش اس افزای

درصــد در مــاه اندازه گیــری می شــود. 
ــاال و معمــوالً پرشــتابی  ــورم بســيار ب ــا ت ــورم ي اَبَرت
ــی  ــی ارز داخل ــرعت ارزش واقع ــه س ــه ب ــت ك اس
ــا باعــث  ــش قيمــت كااله ــا افزاي ــرده و ب ــن ب را بي
می شــود افــراد جامعــه ميــزان دارايی هايشــان 
ــانند.  ــل برس ــه حداق ــی ب ــول محل ــكل پ ــه ش را ب
در ايــن شــرايط به طــور معمــول بــه ســمت 
نگهــداری ارزهــای خارجــی پايدارتــر ســوق بيابنــد. 
ــطح  ــه س ــال ك ــن ح ــا اي ــرايطی ب ــن ش در چني
عمومــی قيمت هــا بــر اســاس پــول محلــی در 
ــش  ــرعت افزاي ــه س ــورم ب ــا ابرت ــه ب ــاد مواج اقتص
ــه ارزهــای  پيــدا می كنــد، قيمــت اقــام  نســبت ب
خارجــی نســبتاً بــا ثبــات باقــی می مانــد. بــه 
عنــوان مثــال اقتصــاد يونــان در دوران اشــغال 
توســط كشــورهای محــور در جنــگ جهانــی 
ــار 1941  ــش از به ــد. پي ــادی دي ــيب زي دوم آس
ــر  ــت، تأثي ــرار گرف ــه ق ــن حمل ــر چندي تحــت تأثي
چنديــن حملــه را در اواخــر ســال 1940 احســاس 
ــذا را  ــام، دام و غ ــواد خ ــغالگران م ــود. اش ــرده ب ك
بردنــد و دولــت دســت نشــانده مجبــور شــد هزينــه 
هــای اشــغال را بــه دوش بكشــد. كاهــش توليــدات 
كشــاورزی منجــر بــه كمبود شــديد مــواد غذايی در 
شــهرهای اصلــی و دوره ای بــه نــام قحطــی بــزرگ 
ــش  ــه افزاي ــات ب ــع آوری مالي ــش جم ــد. كاه ش
ــه اوج  ــر 1944 ب ــه در نوامب ــرد ك ــك ك ــورم كم ت
ــش  ــه افزاي ــيد. اگرچ ــاه رس ــد در م 13800 درص
ــس  ــان پ ــا آلم ــه شــدت مجارســتان ي ــا ب قيمت ه
ــان  ــات يون ــای ثب ــی تاش ه ــود، ول ــگ نب از جن
ــس از  ــت. پ ــه ياف ــری ادام ــدت طوالنی ت ــرای م ب
آزادی در اكتبــر 1944، دولــت ســه تــاش در طول 
ــق  ــات از طري ــه ثب ــل از رســيدن ب ــاه قب هجــده م
اصاحــات مالــی بــا ابــزار وام و ارز جديــد انجــام داد. 
ــورم در كشــورهای  ــوع ابرت ــل وق ــال دالي ــه هرح ب
ــای  ــذا راهكاره ــت و ل ــوده اس ــاوت ب ــف متف مختل
ــد  ــت، هرچن ــوده اس ــاوت ب ــم متف ــه ه ــكار رفت ب

ــد. ــته ان ــم داش مشــتركاتی ه
ميــزان ابرتــورم در كشــورهايی بعنــوان مثــال 
بشــرح اســت: مجارســتان 1946، تــورم روزانــه 207 
درصــد و هــر پانــزده ســاعت قيمتهــا دوبرابــر مــی 
ــه 98 درصــد و  ــورم روزان ــوه 2008، ت شــد. زيمباب
ــر مــی  هــر بيســت و پنــج ســاعت قيمتهــا دو براب
ــه 65  ــورم روزان ــرخ ت ــاوی 1994، ن ــد. يوگس ش
درصــد و قيمتهــا  هــر ســی و چهــار ســاعت دوبرابــر
ــه 21  ــورم روزان ــرخ ت ــان 1923، ن ــد. آلم ــی ش  م
ــاعت  ــده س ــه و روز هف ــر س ــا ه ــد و قيمته درص
دوبرابــر مــی شــد. يونــان 1944، نــرخ تــورم روزانــه 
18 درصــد و قيمتهــا هــر چهــار روز و شــش ســاعت 

دو برابــر مــی شــد.

از ناترازي گاز  تا چالش بنزين
محمــود خاقانــي گفــت: برخــي كارشناســان اقتصــاد انــرژي غيرايرانــي گفته انــد كــه 
در صنعــت گاز ايــران از مســير توليــد بــه مصــرف ميــزان قابــل توجهــي گاز هــدر 
ــي  ــب يعن ــر مكع ــون مت ــه حــدود 27 ميلي ــدرروي روزان ــزان ه ــن مي ــي رود و اي م
يك ســوم كل مصــرف روزانــه برخــي كشــورهاي همســايه تخميــن زده شــده اســت. 
ايــن كارشــناس حــوزه انــرژي خاطرنشــان كــرد: ما بــراي جبــران كســري گاز صنعت، 
نيــروگاه و پتروشــيمي را قطــع مي كنيــم تــا مــردم در منازل گاز بيشــتري بســوزانند، 
در حالــي كــه مصــرف ايــن گاز در صنعــت و بخــش توليــد، براي كشــور درآمدزاســت.

تنها راه حفظ سرمایه های كشور، تعامل سازنده با دنیا است

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
نيازمند  تهران گفت: سرمايه گذاري 
در  چراكه  است،  باثبات  بستر  يك 
كه  مي شوند  سرمايه ها جمع  جايي 
هم  اقتصاد  و  باشد  امنيت  و  ثبات 
اين  در  تنها  باشد.  پيش بيني  قابل 
انتظار  مي توان  كه  است  شرايط 
داشت  را  سرمايه گذاري ها  رشد 
در  مدت  اين  در  ما  متاسفانه  كه 
كرده ايم.  عمل  ضعيف  حوزه ها  اين 
اتاق  نمايندگان  هيات  عضو  اين 
متاسفانه  داد:  ادامه  تهران  بازرگاني 
ما در اين مدت نتوانسته ايم سرمايه 
اين  جز  به  و  كنيم  جذب  جديدي 
سياست ها به سمتي حركت كردند 
كه باعث خروج سرمايه هاي داخلي 
از كشور شد و اين قضيه و ضعف ها 
برمي گردد  رو  به شرايط پيش  تنها 
و اينكه چه ميزان قوانين و مقررات 
تسهيل شدند و چقدر نرخ ارز ثبات 
تعامات  ميزان  اينكه  و  داشت 
بوده  چگونه  دنيا  كشورهاي  با  مان 
كرد:  خاطرنشان  آرگون  است. 
و  فعلي  شرايط  در  اينجاست  سوال 
چطور  امريكا  تحريم هاي  وجود  با 
زماني  كرد،  سرمايه  جذب  مي توان 
بانكي كشور قفل است  كه سيستم 

با  نيستند  قادر  داخلي  بانك هاي  و 
سيستم بانكي دنيا در ارتباط باشند 
همه  كه  مشكاتي  از  فارغ  امروز  و 
دارند  پول  انتقال  صادركنندگان در 
را  نفت  كه  زماني  هم  دولت  خود 
صادر مي كند هزينه هاي گزافي بابت 
انتقال پول نفت به كشور مي پردازند 
پس چطور مي توان به جذب سرمايه 

فكر كرد؟

مسیر روشني وجود ندارد
سرمايه گذار  كدام  اينكه  بيان  با  او 
خارجي حاضر است در اين شرايط 
سخت سرمايه خود را به ايران بياورد 
روشني  روزها چه مسير  اين  گفت: 
براي سرمايه گذاران در كشور وجود 
دارد و اين افراد به اميد چه آينده اي 
كه  زماني  كنند  سرمايه گذاري  بايد 
رد  هم  را  تومان  هزار   42 ارز  نرخ 
بازار  در  مسووالن  تصميم  و  كرده 
مي توان  چطور  نيست  مشخص  ارز 

سرمايه گذاري بلندمدت داشت؟
ادامه  اقتصادي  كارشناس  اين 
بازار  در  نوسانات  اين  همه  داد: 
كه  است  آن  نشان دهنده  ارز 
بازدهي  نمي تواند  سرمايه گذاري ها 
مشخصي داشته باشد و در بازارهاي 

وجود  بيشتري  سود  هم  واسطه اي 
نظارت هاي  و  كنترل ها  و  دارد 
حالي  در  اين  هست  هم  كمتري 
و  مولد  بخش هاي  در  كه  است 
و  كنترل ها  شاهد  اقتصادي  واقعي 
نظارت هاي باال و حاشيه سود پاييني 
هستيم و مسلما اين منابع مالي هم 

از كشور خارج مي شوند.
اتاق  نمايندگان  هيات  عضو  اين 
تا  كرد:  خاطرنشان  تهران  بازرگاني 
زماني كه فضاي مثبت و اميدبخشي 
از آينده اقتصادي كشور ايجاد نشود 
قطعا شاهد آنيم كه سرمايه ها هم از 
چند  هر  شد،  خواهند  خارج  كشور 
بيشتر  قضيه  اين  مهم  بخش  يك 
تعامل  بايد  اينكه  و  است  سياسي 
بايد  با دنيا برقرار شود و  سازنده اي 
 FATF بحث هاي مربوط به برجام و
جدي گرفته شود اين در حالي است 
مثبتي  دورنماي  هيچ  امروز  كه 
و  ندارد  وجود  موضوعات  اين  از 
سرمايه ها هم به سمتي مي روند كه 
بتوانند آينده روشني داشته باشند و 
پيش بيني پذير هم باشند، چراكه هر 
آنجا  از  پول  باشد  ناامني  كه  جايي 
فرار مي كند. او با بيان اينكه سرمايه 
بازدهي  اگر  گفت:  است،  ترسو 

نباشد  سرمايه گذاري  در  مناسبي 
نمي توان انتظار ادامه سرمايه گذاري 
را داشت و تا زماني كه اين شرايط 
فراهم نشود نه تنها سرمايه اي جذب 
نمي شود بلكه سرمايه هاي قبلي هم 
از كشور خارج خواهند شد و ما در 
شرايط  وجود  با  گذشته  سال هاي 
تورمي )ميانگين بيش از 40درصد( 
در كشور و افت ارزش پول ملي عما 
ديديم كه سرمايه گذاري ها از توجيه 
اقتصادي خارج شده و بازدهي ها هم 
كم شده اند و همه اين عوامل خروج 

سرمايه را رقم زده است.

سرمایه هاي انساني
مهم ترند!

از  مهم تر  داد:  ادامه  آرگون 
كشور  در  ما  مادي  سرمايه هاي 
سرمايه هاي معنوي و نيروي انساني 
اشتغال  ايجاد  با  بايد  ما هستند كه 
در كشور از نيروهاي تحصيلكرده و 
اين  چراكه  بگيريم،  بهره  نخبه مان 
سازنده  و  اصلي  ثروت هاي  افراد 
كه  است  درحالي  اين  هستند  ما 
هستيم،  نخبگان  مهاجرت  شاهد 
آينده  براي  مثبتي  فضاي  چراكه 
براي  آنكه  وجود  با  و  ندارد  وجود 
ايران  در  يك  درجه  نيروهاي  اين 
از  ديگر  كشورهاي  شده  هزينه 
آنها بهره مي گيرند اين درحالي است 
ثروت ساز  كيفي  انساني  نيروي  كه 
توسعه  به  منجر  مي تواند  و  است 

سرمايه شود. 
دالر  اخير  ركوردهاي  مورد  در  او 
به  دالر  نرخ  امروز  اينكه  افزود:  نيز 
نشان دهنده  رسيده  تومان  هزار   44
انتظارات تورمي است و اينكه قدرت 
است  كرده  افت  مردم  رفاه  و  خريد 
چشم اندازها  به  تنها  موضوع  اين  و 
هم  مثبت  متاسفانه  كه  برمي گردد 
فكر  به  مسووالن  بايد  و  نيستند 
باشند  موضوع  اين  براي  چاره اي 
ضمن آنكه بحث هاي مربوط به برجام 
هم به نتيجه نرسيده است و تاكنون 
تاخير  و  شده  فرصت سوزي  تنها 
مشكل  با  را  ما  تصميم گيري ها  در 
حالي  در  اين  است  كرده  مواجه 
شرايط  يك  در  تصميم  با  كه  است 
بهتر مي توانستيم اقدامات سازنده اي 
منافع  با حفظ  بايد  و  باشيم  داشته 
ملي يك تصميم درست اتخاذ شود. 
اين  در  راه  تنها  او در خاتمه گفت: 
است  دنيا  با  سازنده  تعامل  شرايط 
داخلي، صادرات  با حفظ سرمايه  تا 
و  ظرفيت سازي  با  و  يابد  توسعه 
ايجاد اشتغال سرمايه هاي خارجي را 

هم بتوان جذب كرد.

             هفته نامه نوسان/ گروه اقتصاد

چرا درآمد سرانه مردم ایران  رو كاهش است؛

تبخير سرمايه ها
کارشناســان معتقدنــد، ریشــه پاییــن آمــدن درآمــد ســرانه مردم ایــران، کــه یکــی از مهم ترین شــاخص های 
ــه  ــر ســرمایه گذاری و در مرحل ــی جســت وجو کــرد کــه »اول ب ــد در عوامل ــاه اجتماعــی اســت را بای رف
بعــد بــر بهــره وری تاثیــر گذاشــته اند«. آنهــا تاکیــد دارنــد کــه یکــی از علــل کاهــش ســرمایه گذاری ایــن 
اســت کــه بــه دلیــل فشــارهایی کــه عمدتــاً از خــارج بــه اقتصــاد ایــران وارد شــده، امنیــت ســرمایه گذاری 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. عبــاس آرگــون، کارشــناس اقتصــادي و عضو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگاني 
تهــران در ایــن ارتبــاط تاکیــد دارد کــه مشــکالت مربــوط بــه کاهــش ســرمایه گذاري ها و فــرار ســرمایه 

از کشــور بســیار مهم هســتند.

دكتر محمدرضا منجذب
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سال هشتم/ شماره ۲۳۷
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خبر کوتاه

مهاجرت بزرگ 
از سال ۲050 

 نوســان: دبیــر کارگــروه آب و محیط زیســت 
کمیتــه کشــاورزي مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام نســبت بــه مهاجــرت بــزرگ ایرانیــان 
ــن  ــش از ای ــدار داد. پی ــال ۲050 هش ــا س ت
ــبت  ــت نس ــط زیس ــاالن آب و محی ــز فع نی
ــاك  ــي خ ــي و حت ــع آب ــت مناب ــه وضعی ب
کشــور هشــدار داده بودنــد. بــه بــاور اغلــب 
ــتگي آب  ــار ورشکس ــران دچ ــان ای کارشناس
شــده اســت. بــه بــاور همــه آنهــا در شــرایط 
بحرانــي قــرار داریــم. ایــن موضــوع در مــورد 
وضعیــت منابــع خاکــي نیــز صــدق مي کنــد. 
ــروه آب و  ــر كارگ ــازرگان، دبي ــاره محمــد ب ــن ب در اي
محيــط زيســت كميتــه كشــاورزي مجمــع تشــخيص 
ــت،  ــه اس ــن گفت ــاد آناي ــه اقتص ــام ب ــت نظ مصلح
مشــكات آب و خــاك كشــور فاصلــه چندانــي 
ــورت  ــدارد. در ص ــران ن ــه بح ــدن ب ــل ش ــا تبدي ت
ادامــه وضعيــت كنونــي، تــا ســال 2050 مــردم 
از اســتان هاي جنوبــي مجبــور بــه مهاجــرت بــه 
ــرت  ــن مهاج ــوند و اي ــمالي تر مي ش ــتان هاي ش اس
ــري  ــش ديگ ــراي بخ ــكات ب ــديد مش ــب تش موج
از ســرزمين مي شــود و مــا بــه جايــي خواهيــم 
رســيد كــه ديگــر جــاي خــواب بــراي انســان نيســت، 
ــا  ــگاه دولت ه ــاد از ن ــا انتق ــذا! او ب ــه غ ــد ب ــه برس چ
ــه  ــا توج ــزود: ب ــور اف ــي كش ــع آب ــت مناب ــر مديري ب
ــع آب و  ــون جام ــه آب، قان ــع عادالن ــون توزي ــه قان ب
ــع  ــت مناي ــات، مديري ــتورالعمل ها و صورت جلس دس
ــا در ســال هاي  ــا تفكــر آنه ــت اســت ام ــا دول ــي ب آب

ــت. ــوده اس ــر آب ب ــت ب ــي و مالكي ــر حكمران اخي
ــك  ــود را مال ــا خ ــي دولت ه ــه داد: وقت ــازرگان ادام ب
ــد،  ــار مي كنن ــد رفت ــور بخواهن ــد، هرط ــع بدانن مناب
ــل  ــخگويي قائ ــراي پاس ــي ب ــه جايگاه ــدون اينك ب
ــت  ــور 609 دش ــازرگان، در كش ــه ب ــه گفت ــوند. ب ش
وجــود دارد كــه از ميــان آنهــا 430 دشــت وضعيــت 
ــوق  ــان دشــت هاي ف ــد كــه از مي ــي دارن ــوق بحران ف
بحرانــي در 130 دشــت ديگــر آبخواني وجود نــدارد. او 
افــزود: مــا در 150 ســال گذشــته 50 ميليــارد مكعــب 
ــم و  ــت داده اي ــود را ازدس ــي خ ــع آب زيرزمين مناب
ــراي  ــي ب ــر آب ــه معنــي از دســت رفتــن ذخاي ــن ب اي

آينــدگان اســت.
ــر  ــال هاي اخي ــرو در س ــرد وزارت ني ــازرگان عملك ب
را نيــز به شــدت مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت: 
براســاس تفكــر حاكميــت دولــت بــر آب، وزارت 
نيــرو در دولت هــاي مختلــف هيچــگاه خــود را ملــزم 
ــت  ــات مديري ــفاف اطاع ــور ش ــه به ط ــته   ك ندانس
منابــع و مصــارف را ارايــه دهد.بــازرگان معتقــد اســت؛ 
در ســال هاي اخيــر وزارت نيــرو در حوضه هــاي مهــم 
ــت.  ــرده اس ــي ك ــزرگ و فاحش ــتباهات ب ــز اش آبري
او همچنيــن بــا اشــاره بــه شــرايط نگران كننــده 
»ردپــاي اكولوژيــك« در ايــران اظهــار كــرد: در ايــران 
رد پــاي اكولوژيــك 17 مــاه اســت بــه ايــن معنــي كه 
بــه دليــل اثــر مخــرب انســان بــر زميــن، در ايــران 17 
مــاه زمــان نيــاز اســت كــه غــذاي 12 مــاه مــردم تهيه 
شــود، ايــن يــك فاجعــه اســت و هــر روز ايــن رقــم 
بيشــتر مي شــود. بــازرگان افــزود: اگــر بــه راهكارهــاي 
كارشناســان بــراي گــذر از بحــران توجــه شــود، شــايد 
در 20 ســال آينــده امــكان گــذر از بحــران را داشــته 
باشــيم در غيــر ايــن صــورت فاجعــه اتفــاق خواهــد 

افتــاد و ديگــر قابــل جبــران نيســت.
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اينترنت داراي اختالل نيست!
عيســي زارع پــور وزيــر ارتباطــات نيــز در يــك گفت وگــوي تلويزيونــي تاكيــد كــرد: 
وزارت ارتباطــات تكاليــف متعــددي دارد و اينترنــت تنهــا 2 درصــد از وظايــف ايــن 
وزارتخانــه اســت. وي در حاشــيه جلســه هيــات دولــت نيــز تصريــح كــرد: »اينترنــت 
داراي اختــال نيســت و مشــكلي نداريــم«. در صــورت صحــت ايــن درصــد انــدك، 
ــال،  ــاد ديجيت ــون اقتص ــه اكن ــت ك ــدر باالس ــت آن آنق ــه اهمي ــت ك ــد پذيرف باي
ــه  ــاي روزان ــل و بســياري از فعاليت ه ــوزش، حمل ونق ــي، آم كســب وكارهاي اينترنت
ــود آن چاره انديشــي كــرد. ــراي بهب ــد ب ــن 2 درصــد گره خــورده و باي ــه اي كشــور ب

داستان مشاور هتل از ژاپن

آقای ماسايی به كاركنان معرفی شد؛ يه 
شخصيت نه چندان تاثيرگذار، و با يه 
انگليسی ضعيف! به طوريكه وقتی حرف 
می زد انگار داره جمات رو در ذهنش 
به ژاپنی فرمول بندی می كنه و بعد به 
يه انگليسِی دست و پا شكسته بر می 

گردونه.
 »صبح به خير! اجازه بديد كار رو شروع 
كنيم. به من گفتند كه اين يه كارگاهه 
اما من نه كار و نه گاه می بينم. بزاريد 
ببينيم كار كجا جريان داره. اجازه بديد 

از اتاق اول در طبقه اول شروع كنيم.«
هتل،  ارشد  مديريت  با  ماسايی،  آقای 
برداران،  فيلم  گروه  كنندگان،  شركت 
به صورت دسته جمعی از اتاق كنفرانس 
خارج شدند و به سوی مقصد حركت 
كردند. اون اتاق اتفاقا اتاق خشك شويی 
هتل بود. آقای ماسايی وارد اتاق شد و 
»منظره  گفت:  و  ايستاد  پنجره  كنار 
زيباييه« كاركنان اينو می دونستند، اونا 
نياز به دعوت از يه مشاور ژاپنی نداشتند 

كه همينو بگه.
آقای ماسايی ادامه داد: »يه اتاق با چشم 
انداز به اين قشنگی نبايد به عنوان اتاق 
ماشين خشك  بشه.  تلف  خشكشويی 
شويی رو به زير زمين ببريد و اين اتاق رو 

تبديل به اتاق ميهمان كنيد.« 
آهاه! االن ديگه معلوم شد كه هيچ كس 

تا حاال به اين كار فكر نكرده بود!
مدير: »بله، می تونيم اين كار رو انجام 

بديم.«
بديد  اجازه  »خوب،  ماسايی:  آقای 

انجامش بديم!«
خصوص  اين  در  قربان،  »بله  مدير: 
يادداشتی بر می دارم و در گزارشی كه از 

كارگاه آماده خواهد شد، قرار می ديم.«
اما  خوام،  می  »معذرت  ماسايی:  آقای 
اين چيزی نيست كه بخواهيم دربارش 
يادداشت برداريم، بياييد انجامش بديم، 

همين االن!«
مدير:«همين االن؟«

طبقه  اتاق  درباره  »بله،  ماسايی:  آقای 
رو  تصميميتون  زيرزمين  يا  همكف 
بگيريد و چيزا رو از اين اتاق همين االن 
»اين  پرسيد:  سپس  و  كنيد.«  جابجا 
كار تنها به چند ساعت زمان نياز داره، 

درسته؟«
مدير: »بله«

آقای ماسايی: »اجازه بديد ما تا قبل از 
اون موقع  تا  برگرديم همين جا،  ظهر 
اين چيزا جابجا شدند و اتاق با فرش، 
موبلمان و ... آماده شده. و از امروز برای 
هر شب چند هزار )روپيه( با شارژ كردن 

مشترياتون در مياريد.«
مدير كه هيچ انتخابی نداشت  گفت : 

»بله آقا«
مقصد بعدی، آبدارخونه بود. گروه وارد 
شدند. دم ورودی، دو تا سينك بزرگ پر 
از بشقاب كه بايد شسته می شدند، بود. 
آقای ماسايی، جاكتشو در آورد و شروع 

به شستن ظرفها كرد.
مدير كه نمی دونست چی بگه و چكار 
كنه، گفت: »قربان.. لطفا... داريد چيكار 

می كنيد؟«

آقای ماسايی: »چرا؟ مشكل چيه؟ دارم 
بشقابا رو می شورم.«

مدير: »اما قربان، اينجا كاركنانی هستند 
كه اين كار رو انجام بدن«

و  داد  ادامه  رو  شستن  ماسايی  آقای 
گفت:« فكر می كنم سينك برای شستن 
بشقاباست، پايه هايی كه اينجاست برای 
نگهداشتن بشقابا.و بشقابا بايد برن توی 

اين پايه ها.«
همه مقامات هتل متعجب شدند، آيا اونا 
به يه مشاور نياز داشتند كه اينو بهشون 

بگه؟
آقای  شستن،  كار  كردن  تموم  از  بعد 
ماسايی پرسيد: »چند تا بشقاب داريد؟«

به حدی كه هيچ  زياد،  مدير: »خيلی 
وقت كم و كسر نمياريم.«

آقای ماسايی گفت: » ما يه كلمه در زبان 
 ،)Muda( ژاپنی داريم می گيم: مودا
مودا يعنی تاخير، مودا يعنی هزينه بی 
اينه  آموخت  بايد  كه  درسی  يه  مورد. 
كه از هر دوتاش پرهيز كنيم. اگه تعداد 
تميز  در  باشيد،  داشته  بشقاب  زيادی 
كردنشون تاخير ايجاد می شه. قدم اول 
برای اصاح اينه كه همه بشقابای زيادی 

رو جمع كنيم.«
مدير: » بله، ما همينو در گزارش منعكس 

می كنيم.«
آقای ماسايی: »نه، تلف كردن وقت ما 
از  نمونه  يه  مجددا  گزارش،  نوشتن  با 
بشقابای  االن  همين  بايد  ما  موداست. 
اضافی رو در يه جعبه بسته بندی كنيم و 
برای جاهايی از هتل كه نياز به اونا هست 

بفرستيم. در طول كارگاه آموزشی، مودا 
های مخفی رو پيدا خواهيم كرد.«

سپس در هر نقطه و جلسه ای، كاركنان 
پيدا  رو  موداها  بودند  منتظر  مشتاقانه 
كنند و بياموزند كه چگونه از آن اجتناب 

كنند.
و در روز آخر، آقای ماسايی يه داستان 

گفت.
»  يه ژاپنی و يه آمريكايی، كه هر دو 
عاشق شكار بودند، در يه جنگل به هم 
برخوردند. آنها به عمق جنگل  وارد شدند 
و يه مرتبه متوجه شدند كه گلوله هاشون 
تموم شده. در همين حين، اونا صدای 

غرش شير رو شنيدند. 
هر دو شروع به دويدن كردند. اما ژاپنيه 
ورزشی  كفشای  تا  ايستاد  لحظه  يه 

خودشو بپوشه.
آمريكاييه گفت: داری چكار می كنی؟ 
ما بايد اول خودمونو به ماشين برسونيم.

ژاپنيه گفت: نه، من فقط بايد مطمئن 
بشم كه از تو جلو می زنم.«

همه شركت كنندگانی كه جذب شنيدن 
داستان شده بودند، ناگهان متوجه شدند 
بعد از اينكه شير اولين قربانی خودشو 
بگيره، ديگه توقف می كنه و اون يكی 

ديگه رو تعقيب نمی كنه.
 در پايان آقای ماسايی اين گونه نتيجه 
گيری كرد: »درس اينه، رقابت در دنيای 
امروز خيلی شديد و بی رحمه، به همين 
خاطره كه جلو بودن از يكی ديگه ولو 
با چند قدم، مهمه. و شما چنين كشور 
پهناور و پر از موهبت های طبيعی داريد. 
اگر به ياد داشته باشيد كه هزينه های 
وهميشه  بديد،  كاهش  رو  توليدتون 
بهترين كيفيت رو ارائه كنيد، در مقايسه 
شما  جهان  كشورهای  از  بسياری  با 

چندين مايل جلوتر خواهيد بود.«
همان تغييری باش كه آرزو می كنی آنرا 

در جهان ببينی!

           هفته نامه نوسان / سانجانا هاتُِتوا / ترجمه: اميرعباس زينت بخش

گــروه هتــل هــای تــاج هندوســتان از آقــای »ماســایی ایمــای« از کشــور ژاپــن دعــوت کــرد کــه بــرای 
کارکنــان خــود یــك کارگاه آموزشــی برگــزار کنــد. کارکنــان خیلــی مــردد بودنــد چــرا که وضــع کار 
و کســب هتــل عالیــه و ایــن آقــا هیــچ تجربــه عملــی در صنعــت هتــل نــداره، او دقیقــا مــی خــواد چــی 
یــاد مــا بــده؟ بــه هــر حــال، طبــق برنامــه، همــه راس ســاعت 9 صبــح بــرای کارگاه در ســالن کنفرانــس 

جمع شــدند.

همان تغییری باش كه آرزو می كنی آن را در جهان ببینی!
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 ۱۳ دی ۱۴۰۱/ ۱۰ جمادي الثانی  ۱۴۴۴
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جزئيات مهم 
از بودجه 140۲

ــده  ــای انجام ش ــاس پیگیری ه  نوسان:براس
کل بودجــه ســال ۱۴0۲ در مجمــوع بــه 
ــت  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی 5000ه
و درآمدهــای مالیاتــی حــدود ۷00هــزار 
میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده کــه 
بــا احتســاب درآمدهــای حاصــل از عــوارض 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 8۲0ه ــی ب گمرک

ــت. ــیده اس رس
ــت:  ــته اس ــی نوش ــنيم، در گزارش ــزاری تس خبرگ
ــال 1402  ــه اليحــه بودجــه س ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــده  ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــنبه ب ــر روز دوش بعدازظه
ــمی  ــورت رس ــول آن به ص ــام وص ــا اع ــت ام اس
ــام  ــی در خصــوص ارق ــداده اســت پيگيری هاي رخ ن
ــه  ــن اســاس گفت ــر اي كان بودجــه انجــام شــد، ب
ــت 2000  ــی دول ــه عموم ــه بودج ــت ك ــده اس ش
ــز  ــركت ها ني ــه ش ــان و بودج ــارد توم ــزار ميلي ه
3000 هــزار ميليــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، بديــن  ترتيــب كل بودجــه بــه 5000 هــزار 
ميليــارد تومــان رســيده اســت. درآمدهــای مالياتــی 
حــدود 700 هــزار ميليــارد تومــان در نظــر گرفتــه 
شــده كــه بــا احتســاب درآمدهــای حاصــل از 
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــه 820 ه ــی ب ــوارض گمرك ع

رســيده اســت. 
ــه  ــان بودج ــارد توم ــزار ميلي ــوع 2000 ه از مجم
عمومــی دولــت، 1000 هــزار ميليــارد تومــان آن را 
ــوق و دســتمزد تشــكيل می دهــد،  هزينه هــای حق
ــوط  ــز مرب ــر ني ــان ديگ ــارد توم ــزار ميلي 1000 ه
ــارف  ــع و مص ــق مناب ــا و تلفي ــاير هزينه ه ــه س ب
تبصــره 14 اســت. در بودجــه نيــز شــاهد افزايــش 
حقــوق 20درصــدی هســتيم البتــه همچنــان مــدل 
دقيــق ايــن افزايــش مشــخص نيســت و در نهايــت 
بايــد ديــد كــه در مجلــس چــه تصميمــی در ايــن 

ــود. ــه می ش ــوص گرفت خص
ــرخ ارز در  ــی ن براســاس شــنيده ها پيشــنهاد ابتداي
بودجــه 26 هــزار تومــان بــوده كــه مــورد موافقــت 
ــرخ  ــه ن ــد ك ــر می رس ــت، به نظ ــه اس ــرار نگرفت ق
ــته  ــال گذش ــه س ــه در بودج ــان ك ــزار توم 23 ه
ــده  ــال آين ــه س ــود در بودج ــه ب ــرار گرفت ــز ق ني
نيــز قــرار خواهــد داشــت. در خصــوص تبصــره 14 
نيــز بايــد گفــت كــه منابــع آن وارد بودجــه شــده 
ــدام  ــن اق ــا پيگيری هــا نشــان می دهــد اي اســت ام
ــرار نيســت كــه تغييــر به خصوصــی ايجــاد كنــد  ق
ــد داد، در  ــش خواه ــه را افزاي ــم بودج ــا نظ و تنه
ايــن بيــن منابــع تبصــره 14 نيــز نزديــك بــه 700 
هــزار ميليــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بــا توجــه بــه اينكــه 700 هــزار ميليــارد تومــان از 
تبصــره 14 وارد بودجــه عمومــی شــده اســت و رقم 
ــزار  ــز 1000 ه ــتمزد ني ــوق و دس ــای حق هزينه ه
ــد  ــر می رس ــده، به نظ ــن ش ــان تعيي ــارد توم ميلي
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــا 400 ه ــدود 300 ت ــه ح ك
ــه  ــن بودج ــد اوراق و همچني ــث بازخري ــرای بح ب
عمرانــی كشــور در نظــر گرفتــه شــده اســت. يكــی 
ــال  ــه س ــه بودج ــوص اليح ــه در خص ــی ك از نكات
ــت  ــه در حقيق ــن اســت ك ــده اي ــرح ش 1402 مط
تغييــری قابــل توجــه در آن رخ نــداده اســت و 
بخشــی قابــل توجــه از رشــد درآمدهــا و هزينه هــا 

ــورم ســال جــاری اســت. ــه ت ــوط ب مرب

اظهارات عجيب وزير اقتصاد درباره تورم 
احســان خانــدوزي، وزيــر اقتصــاد و دارايــي دربــاره گزارش هــاي وزارت اقتصــاد مبنــي 
بــر كاهــش نــرخ تــورم در حالــي كــه قيمــت دالر بيشــتر از 40 هــزار تومــان اســت و 
هيچ يــك از شــاخص ها نشــانگر كاهــش نــرخ تــورم نيســت، گفــت: اتفاقــا پــس از 12 
مــاه در شــاخص تــورم شــاهد برگشــت ايــن شــاخص بــه ســطوحي كــه وجود داشــت 
هســتيم و برخــاف آنچــه شــما مي گوييــد تمــام مدل هــاي اقتصــادي كاهــش نــرخ 
ــورد اقتصــاد  ــي هــم در م ــد و تمــام گزارش هــاي بين الملل ــورم را گــزارش مي دهن ت

ايــران تهيــه شــده گــواه از كاهــش نــرخ تــورم دارنــد.

بحرانی شدن مواد خام چه پیام فرصت ساز و تهدید آفرینی در پی دارد؛

بحرانی شدن يك موضوع متأخر نيست 
و ازنظر تاريخی، سابقه اين مفهوم به 
است.  بشری  تحوالت  تاريخ  بلندای 
كميابی غذا در 10 هزار سال پيش و 
يكجانشين،  به  شكارگر  جوامع  تحول 

قديمی ترين شاهد آن است.
 يك شاهد كهن به اتفاقات هزاره قبل 
در  قلع  به  دسترسی  بحران  و  مياد 
آن  جنگ های  دليل  به  باستان  يونان 
بحرانی  خام  مواد  بازمی گردد.  دوره 
به معنای متأخر آن ناشی از تحوالت 
سياسی »جنگ جهانی دوم«، »جنگ 
اخير است.  فناورانه«  سرد« و »جنگ 
از گلوگاه سازی  اگر چين دست  حتی 
بردارد يا قوانين سازمان تجارت جهانی 
اين كشور را برای سهميه بندی، رايانه 
دهی و منع صادراتی محدود كند، باز 
جهان با مسئله ای به نام مواد بحرانی 
مواجه خواهد بود. چين نوك يك كوه 
مواد  بحران  بخش  نمايان ترين  و  يخ 
خام در دوران معاصر است و اين بحران 
بين كشورهای هم پيمان و هم بلوك نيز 
شواهد بسيار دارد. به عبارت ديگر، رقابت 
بزرگی برای گذار ديجيتال و گذار سبز 
برای  قابل توجه  و درعين حال كميابی 
برخی از مواد خام موردنياز اين دو گذار 

وجود دارد.

بزنگاه تاریخی 
در حوزه مواد بحرانی

در بيشتر گزارش های مواد خام بحرانی 
نتيجه«  و  »سازوكار  درك  برای  اخير 
بحران  به  معدنی  مواد  شدن  بحرانی 
اعراب  و جنگ شش روزه  سال 1973 
و اسرائيل و تحريم نفتی اوپك، اشاره 
مدير  شهروند،  ذهن  در  تا  می شود 
كسب وكار و سياست گذار غربی، همان 
بزرگ  صف های  و  تصاوير  و  انگاره ها 
پمپ های بنزين يادآور شود. امروزه نيز 
اوكراين،  و  روسيه  جنگ  بحبوحه  در 
چالش افزايش قيمت گاز، يادآور همان 
انرژی  منابع  به  غربی  بلوك  وابستگی 
فسيلی كشورهای در حال توسعه است. 
با اين تفاوت كه اين بار غرب نميخواهد 
تحول  در  و  پذير  تجديد  انرژيهای  در 
ديجيتال، مجدد وابستگی داشته باشد 
و در زمانه جهانی شدن به وضوح صحبت 
از خودكفايی می كند؛ بنابراين در دوران 
معاصر، ازنظر بلوك غربی موادی مانند 
خاكی  نادر  عناصر  و  كبالت  ليتيم، 
جايگزين نفت شده اند و اگر قرار باشد 
شهروندی در صف بنزين و گاز نماند، 
اين بار بايد چالش را نه در خاورميانه و 
روسيه بلكه در چين، آفريقا و آمريكای 

جنوبی حل كرد.

ر  د

خام  مواد  شدن  بحرانی  مسئله  ايران، 
بين  چالش  در  تمثيلی  به صورت 
بخش معادن سنگ آهن و شركت های 
فوالدسازها  است.  قابل فهم  فوالدسازی 
اوليه  خام  مواد  منابع  تملك  در  سعی 
مقابل،  در  و  دارند  توليد  استمرار  برای 
پايين دست  به  ورود  برای  معدن كاران 
ارزش افزوده  از  بيشتر  سهم   داشتن  و 
اگر  می كنند.  تاش  اقتصادی 
خودروسازها هم برای تأمين مواد خام 
احساس خطر كنند، به اين زنجيره وارد 
می شود.  پيچيده تر  مسئله  و  می شوند 
همين تجربه در مقياس صنايع پيشرفته 
آينده، در جهان وجود دارد. نمونه های 
را سراغ داريم كه »خودروساز  بسياری 
فناوری  اصلی  شركت های  برقی، 
در  فعال  شركت  يا  ارتباطات  اطاعات 
زمينه فناوری های انرژی« برای تضمين 
اهداف خود و با توجه به كميابی مواد 
اوليه، در عمل تا معدن ورود پيداكرده 
يا به يك كنسرسيوم و پيمان چندجانبه 
پيوسته اند. شواهد ديگری نيز وجود دارد 
معادن  توسعه  برای  كه صنايع مذكور، 
سرمايه گذاری  جانبی  مواد  استخراج  و 
زنجيره  باالدست  به  به نوعی  و  كرده اند 
معدنكاری  بالعكس،  واردشده اند.  ارزش 
سنتی و فعال در استخراج فلزات پايه، در 

يك چرخش راهبردی، برنامه توسعه ای 
خود را به گزارش های مواد خام حياتی 
در  كرده اند.  متصل  هدف،  كشورهای 
كنشگری  از  نمونه هايی  ميان،  اين 
فوالدسازها پيشرو در جهان، نخست برای 
سرمايه گذاری در تأمين مواد خام بحرانی 
آلياژسازی و سپس  و  برای فوالدسازی 
برای توسعه سبد سرمايه گذاری )مستقل 
از فوالد( نيز وجود دارد. پس در هر بخش 
برای  پيشرفته  ارزش صنايع  زنجيره  از 
آينده، اقدام برای رفع كميابی مواد خام 
بحرانی، شاهد دارد و به نوعی يك رقابت 

همه جانبه برقرار است.

ایران و اثرات بحرانی شدن
مانند كشورهای غنی از منابع، ايران نيز 
باشد  از راهكار جهانی  می تواند بخشی 
يا حداقل برای تأمين نياز صنايع اصلی، 
خود،  پاك  و  ديجيتال  )محتمل(  گذار 
شركت  يك  برای  نشود.  كميابی  دچار 
ايران،  فوالد  و  آهن  صنعت  در  فعال 
و  ساز  فرصت  پيام  چند  بحرانی شدن 
مرحله  در  دارد.  پی  در  آفرين  تهديد 
نتيجه،  مهم ترين  به عنوان  و  نخست 
شركت فعال در حوزه آهن و فوالد برای 
تضمين آينده خود، بايد »بخشی از يك 
راهكار بزرگ تر و مبتنی بر آينده جهان« 
باشد. به عبارت ديگر، معدنكار يا فوالدساز 
گذار  كجای  كند  مشخص   بايد  ايرانی 
ديجيتال و گذار سبز جهان و در كدام 
قسمت زنجيره ارزش جهانی است و در 
پيمان با چه شركت هايی قرار دارد. به اين 
معنی كه بخشی عمده ای از چشم انداز 
با  گره خورده  بايد  مذكور  شركت های 
چشم انداز صنايع پيشرفته پايين دستی 
باشد. همچنين شركت های پيشرو معدنی 
و فلزی ايرانی )حداقل برای تضمين بازار 
تقاضای خود( می بايست همكار صنايع 
پيشرفته پايين دستی برای حل مسئله 
بحرانی  خام  مواد  به  باثبات  دسترسی 
باشند. بديهی است كه »كميابی مواد خام 
بحرانی«، »سرعت رشد تقاضای آن ها« و 
ارزش افزوده«  ايجاد  »فرصت صادرات و 
منجر به كاهش ريسك سرمايه گذاری و 
افزايش سود آفرينی شركت های معدنی و 
فلزی ايرانی خواهد بود. به ويژه در سطح 
و  شناسايی  از  شواهدی  نيز،  شركت ها 
ارزيابی مواد خام بحرانی وجود دارد كه 
 هم زمان سويه های رفع تهديد و شناسايی 
فرصت های سرمايه گذاری را در خود دارد. 
به وضوح اين رويكرد در سطح شركت های 
بزرگ فلزی كشور قابل الگوگيری است. 
در آخر، معتقدم همان طور كه بايد برای 
آينده صنعت فوالد ايران تحليل درستی 
داشت، بايد مفاهيم كليدی و تأثير بر اين 
آينده را نيز شناخت و مواد خام بحرانی، 
ازجمله مهم ترين اين مفاهيم هستند. 

            هفته نامه نوسان / هومن فرزامی/ آينده پژوه

مــواد خــام بحرانــی موضوعــی بنیادیــن در تحلیــل تحــوالت آینــده بخــش معــدن و صنایــع فلــزی 
اســت. بــا تکیــه بــه شــواهد قابل توجــه، بایــد رابطــه هرگونــه تحلیــل اقتصــادی، فناورانــه، سیاســی یــا 
اجتماعــی دربــاره آینــده بخــش معــدن و صنایــع فلــزی ایــران بــا موضــوع مــواد بحرانــی)در تعبیــر 
دیگــر »حیاتــی« و بــا اغمــاض »راهبــردی«( کنــدوکاو و شــفاف شــود. ایــن موضــوع در صنعــت آهــن 
و فــوالد ایــران، اهمیــت دوچنــدان دارد و تبییــن ارتبــاط آینــده فــوالد و مــواد خــام بحرانــی، یکــی 

از چارچوب هــای اصلــی بــرای تحلیــل آینــده ایــن صنعــت اســت؛

وضعیت مواد خام بحرانی موضوعی بنیادین در تحلیل تحوالت آینده معدن و صنایع فلزی است

موج زودگذر يا شروع بهمن
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تحصيالت در برابر 
نهاد اقتصادی 

ــه فقــط تحصیــالت پایــه بلکــه تحصیــالت  ن
عالــی هــم آنقدرهــا در تعییــن ســطح رفــاه و 
رونــق اقتصــادی یــک ملــت تاثیــر و اهمیــت 
نــدارد. مــا بایــد بــه طــور جــدی دربــاره نقش 
تحصیــالت در اقتصادمــان تجدیــد نظــر و فکر 

دیگــری کنیــم. 
در مــورد كشــورهای ثروتمنــد وســواس آنهــا نســبت 
بــه تحصيــات عالــی بايــد مهــار و كنتــرل شــود ايــن 
ــدارك دانشــگاهی و  ــورم ناســالم در م ــه ت وســواس ب
ــم در  ــادی عظي ــی در ابع ــك ســرمايه گــذاری اضاف ي
ــی در بســياری از كشــورها منجــر شــده  آمــوزش عال
ــا كشــورهايی كــه  اســت كــه نتيجــه آن اســت.من ب
بــه داليــل ديگــر درصــد بســيار زيــادی يا حتــی 100 
درصــد ثبــت نــام دانشــگاهی دارنــد مخالــف نيســتم 
امــا ايــن كشــورها نبايــد خــود را فريــب دهنــد و بــاور 
كننــد كــه ايــن امــر تاثيــر قابــل توجهــی در بهــره وری 

اقتصــادی آنهــا خواهــد داشــت.
ــورهای  ــد را از كش ــورهای ثروتمن ــاً كش ــه واقع آنچ
ــل  ــی تحصي ــه چگونگ ــازد ب ــز می س ــر متماي فقيرت
شــهروندان آنها،بــه طــور فــردی خيلــی كــم مربــوط 
می شــود بلكــه چگونگــی ســازمان يافتگی شــهروندان 
آنهــا در قالــب نهادهــا و موسســات دســته جمعــی بــا 
بهــره وری بــاال خــواه ايــن نهادهــا و موسســات جمعــی 
بنگاه هــای غــول آســايی ماننــد بوئينــگ يــا فولكــس 
ــا در  ــر ام ــای كوچك ت ــواه بنگاه ه ــند خ ــن باش واگ
ســطح جهانــی فعال،ماننــد بنگاه هــای اقتصــادی 

ــوط اســت. ســوئيس و ايتاليا،مرب
رشــد و تكامــل چنيــن بنگاه هايــی نيازمنــد آن اســت 
كــه از ســوی طيفــی از نهادهايــی كــه ســرمايه گذاری 
ــوی  ــز از س ــد و ني ــويق می كن ــری را تش و خطرپذي
ــا را در  ــه بنگاه ه ــی ك ــك نظــام اقتصــادی و بازرگان ي
ــد  ــه می كن ــت و تغذي ــع حماي ــی صناي دوران كودك
ــی الزم را  ــرمايه احتياط ــه س ــی ك ــام مال ــك نظ و ي
ــده  ــا دهن ــدت ارتق ــرمايه گذاری های بلندم ــرای س ب
بهره وری،بــرای آنهــا فراهــم و تاميــن می كنــد و 
نيــز از ســوی نهادهايــی كــه هــم بــرای ســرمايه داران 
بــا يــك قانــون خــوب و مناســب ورشكســتگی و هــم 
ــد و  ــن كن ــان را تضمي ــاه آن ــه رف ــران ك ــرای كارگ ب
فرصت هــای مجــدد اشــتغال را فراهــم ســازد و نيــز بــا 
مقــررات مربــوط بــه تحقيقــات و توســعه و كارآموزی و 

نظايــر اينهــا پشــتيبانی شــوند.
ــی آن در  ــا ارزش اصل ــات ارزشــمند اســت ام تحصي
افزايــش بهــره وری توليــدی نيســت.ارزش تحصيــات 
در توانايــی آن بــرای كمــك بــه مــا در جهــت توســعه 
و تكامــل امكانــات بالقوه مــان و راه بــردن يــك زندگــی 
ــت.اگر  ــه اس ــتقل تر نهفت ــر و مس مفيدتر،ارضاكننده ت
مــا تحصيــات را بــا ايــن گمــان گســترش دهيــم كــه 
اقتصادهــای مــا را ثروتمندتــر خواهــد ســاخت بــه طور 
جــدی ســرخورده و مأيــوس خواهيــم شــد زيــرا رابطه 
ميــان تحصيــات و بهــره وری ملــی رابطــه ای نســبتا 
ــش  ــتياق بي ــت اش ــده اس ــن و پيچي ضعيف،نامطمئ
از حــد مــا بــه تحصيــات بايــد مهــار شــود بــه ويــژه 
در كشــورهای در حــال توســعه الزم اســت كــه توجــه 
بســياری بــه جريــان ايجــاد و ارتقــای مؤسســات مولــد 
ــذول  ــد مب ــا پشــتيبانی كنن ــه از آن ه ــی ك و نهادهاي

گــردد.
از كتــاب بيســت و ســه گفتــار در بــاب ســرمايه داری، 

گفتــار هفدهــم

اقتصاددانان؛ حكومت و انقالب
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ــه شــدت  ــش ب ــورث و همكاران داگاس ن
ضدانقــاب هســتند؛ يعنی رواج  خشــونت 
را عامــل اصلــی درجــازدن و عقب گــرد در 
مســير طوالنــی توســعه كشــور می داننــد. 
آنهــا جوامــع كنونــی را بــه دو دســته 
كلــی نظــم دسترســی محــدود و بــاز 
ــونت  ــيل خش ــد. پتانس ــيم می كنن تقس
)جنــگ داخلــی، شــورش، كودتــا، انقاب، 
برانــدازی( هميشــه در تاريــخ وجــود 
ــن دو  ــی اي ــاوت اصل ــته و دارد و تف داش

ــار خشــونت اســت. نظــم در شــيوه مه
نظــم دسترســی محــدود بــا ايجــاد 
انحصــارات، رانــت خلــق می كنــد. در 
يعنــی  ميــان كارشناســان خشــونت، 
كســانی كــه دســت بــه اسلحه شــان 
خــوب اســت و ســريع می تواننــد منازعــه 
ــع  و آشــوب و ناامنــی ايجــاد كننــد، توزي
ــونت را  ــروز خش ــوی ب ــا جل ــد ت می كن
)بصــورت موقتــی( بگيــرد. بــه بيــان ديگر 
ــه  ــون ب ــد؛ چ ــرار كنن ــلح برق ــح مس صل
محــض قطــع توزيــع رانــت بيــن كســانی 
كــه قــدرت اعمــال خشــونت دارنــد 

ــرد. ــد ك ــاز خواه ــر ب ــونت س خش
ــت  ــاد رقاب ــا ايج ــاز ب ــی ب ــم دسترس نظ
ــوزه  ــر دو ح ــگان )در ه و آزادی ورود هم

تخريــب  اجــازه  اقتصــاد(  و  سياســت 
خــاق می دهــد تــا هــر كــس كــه تــوان 
و اســتعداد و مزيــت بيشــتری دارد بــا 
نــوآوری بهتــر بتوانــد ســود بيشــتری ببرد 
و برنــده شــود و اين گونــه اقتصــادی پويــا 
ــم درحــال پيشــرفت ايجــاد  و قــوی و دائ

می شــود.
نظــم دسترســی محــدود بــه ســه حالــت 
طبيعــی  حكومت هــای  اصطاحــا 
ــيم  ــغ تقس ــه 3( بال ــكننده 2( پاي 1( ش
می شــود كــه هرچــه بــه ســومی نزديــك 
ــت شــخص محور  ــت از حال شــويم حكوم
ــرده،  ــت ك ــور حرك ــمت قانون مح ــه س ب
و  قوی تــر  خصوصــی  ســازمان های 
مســتقل تر از دولــت شــده و كاســبی 
جنگســاالران و كارشناســان خشــونت 

مهــم  پرســش  می شــود.  كم رونق تــر 
دسترســی  نظــم  از  گــذار  چگونگــی 
ــه  ــعه نيافته ب ــا از توس ــاز ي ــه ب ــدود ب مح
ــش  ــورث و همكاران توســعه يافته اســت. ن
ســه شــرط آســتانه ای معرفــی می كننــد:

بــه  حداقــل  حاكــم،  فرادســتان  اول: 
توافق هــا و قول وقرارهــای بيــن خودشــان 
پايبنــد بماننــد به عبــارت ديگــر حاكميت 
قانــون حداقــل بيــن باالدســتی ها برقــرار 

شــود.
 دوم: ســازمان های سياســی و اقتصــادی 
ــا(  ــع، شــركت ها و بنگاه ه ــزاب، مجام )اح
متنــوع و متكثرتــر شــده، متكــی بــه 
موســس و شــخص خاصــی نباشــند و 

ــد. ــدا كنن ــر دائمــی پي عم
ســوم: حضــور و دخالــت نظاميــان در 

ــه  ــم ب ــد و تصمي ــوع باش ــت ممن سياس
در  جنگ طلبــی  و  خشــونت  كاربــرد 
حيطــه تصميــم سياســتمداران منتخــب 

ــد. ــان باش ــه نظامي ــردم و ن م
ــن  ــا اي ــران را ب ــع اي ــم وض ــر بخواهي اگ
نظريــه توصيــف كنيــم بــا تاســف بســيار 
هرچــه  كشــور  گذشــته  دهــه  دو  در 
ــه شــخص تر شــده  اســت  ــم ب بيشــتر قائ
ــوم در  ــون م ــون چ ــور. قان ــا قانون مح ت
دســت مفســران و مجريانــش قابليــت 
تفســيرهای تــا 180درجــه اختــاف پيــدا 
كــرده اســت بــه بيــان ديگــر ارزش قانــون 
از جغجغــه كــودكان كمتــر شــده اســت. 
دربــاره شــرط آســتانه ای ســوم نيــز رخنــه 
و دخالــت تمــام عيــار نظاميان و ســپاهيان 
ــمس  ــدرت اظهرمن الش ــام اركان ق در تم
شــده اســت و صدايــش تــا بــه فلــك هــم 

رســيده اســت.
اگــر داگاس نــورث، انقــاب را مانــع 
منســر  مقابــل  در  می دانــد،  توســعه 
مســتقر  ذينفــع  گروه هــای  اولســون 
اقتصــادی  رشــد  مانــع  را  مفت خــور 
ــارو  ــدن و ج ــل برچي ــه راه ح ــد ك می دان
ــای  ــا گزينه ه ــت و تنه ــا اس ــردن آنه ك
ــاب  ــا انق ــگ ي ــوع جن ــم وق ــود ه موج
خشــونت بار و فروپاشــی كامــل نظــم 

ــت. ــتقر اس مس
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مشكالت اقتصادی، راه حل اقتصادی ندارند
ــم دی  ــنبه  شش ــه ش ــاف روز س ــای قاليب آق
ــد  ــام تقلي ــن از مراجــع عظ ــد ت ــا چن ــاه ب م
ديــدار داشــتند. همــۀ مراجــع، وضعيــت 
ــدند  ــادآور ش ــردم را ي ــتی م ــخت معيش س
ــرای بهبــود وضعيــت  ــا ب ــد ت و توصيــه كردن
تــاش شــود. آيــه اهلل ســبحانی بيــان كردنــد 
كــه » مدتهاســت كــه بــه مــردم وعــده حــل 
ــده  ــن وع ــا اي ــد ام ــی دهي ــكات را م مش
هنــوز محقــق نشــده اســت.« آيــه اهلل مــكارم 
ــی  شــيرازی اعــام نارضايتــی از شــرايط فعل
ــی از كاســته  ــوری همدان ــه اهلل ن ــد و آي كردن
نشــدن از مشــكات مــردم و گرانــی هــا گايه 
كردنــد. البتــه آيــه اهلل جــوادی آملــی پــا را از 
اقتصــاد فراتــر نهادنــد و توصيــه كردنــد كــه 
بــه انســان خــوب امــا غيرشايســته و يا انســان 
هــای بد و اختاســگر مســئوليت ندهيــد.. كه 
بــه تعبيــری افــراد را در جايــگاه درســت نمــی 

دانســتند.
نكتــه مهــم ايــن اســت كــه اساســا معضــات 
اقتصــادی كشــور، ريشــه اقتصــادی ندارنــد و 
راه حــل اقتصــادی آنهــا نيــز منــوط بــه تحقق 
اصــاح راهبــردی حاكميــت اســت.  توضيــح 
اينكــه، بــرای خــروج از وضعيت كنونی، رشــد 
ــرای  ــت. ب ــاز اس ــا دوام ني ــاال و ب ــادی ب اقتص
ــرمايه  ــه س ــاز ب ــا دوام، ني ــادی ب ــد اقتص رش
گــذاری خصوصــی و دولتــی و تكنولــوژی 

ــود دارد.  وج
ــه  ــص ب ــذاری خال ــرمايه گ ــی شــدن س منف
معنــای بــی آينــده بــودن كشــور و بــه ويــژه 
نســل جــوان اســت. زيــرا تــا وقتــی ســرمايه 

گــذاری نشــود، رشــد اقتصــادی بــادوام و بــاال 
تحقــق نخواهــد يافت. ســرمايه گــذاری دولتی 
نيــز تحــت تاثيــر صــادرات نفتــی بــوده اســت 
كــه در شــرايط كنونــی امــكان پذيــر نيســت. 
ــای  ــه ه ــن هزين ــرای تامي ــت ب ــوان دول ت
خويــش نيــز بســيار كاهــش يافتــه اســت و 
ــرد.  ــی ب ــج  م ــه رن ــديد بودج ــری ش از كس
ســرمايه گــذاری نيازمنــد امنيــت اقتصــادی 
و افقــی روشــن جهــت بازدهــی اســت. ايــران 
امــروز فاقــد ايــن امــر اســت. ازطــرف ديگــر به 
دليــل رابطــه بــا جهــان غــرب، تكنولــوژی بــه 

خوبــی بــه كشــور منتقــل نشــده اســت.
ــرخ  ــن ن ــورم، احتمــاال باالتري ســال جــاری ت
خــود را در حداقــل شــصت ســال اخيــر 
ــل  ــه دلي ــر ب ــن ام ــرد. اي ــد ك ــه خواه تجرب
ــرخ ارز از ابتــدای ســال  رشــد 56 درصــدی ن
تاكنــون، رشــد بــاالی نقدينگــی و انتظــارات 
ــبت  ــان نس ــدم اطمين ــی از ع ــی ناش تورم
ــه آينــده، كاهــش شــديد اعتمــاد عمومــی  ب
بــه دولــت و توانمنــدی آن اســت. در نتيجــه 
قــدرت خريــد يارانــه پرداختــی دولــت در بهار 
ــن  ــت. بنابراي ــيده اس ــف رس ــه نص ــال ب امس
راه حــل در ايجــاد ثبــات سياســی، برقــراری 
ــود  ــرب و بهب ــرق و غ ــا ش ــت ب ــۀ مثب موازن
كيفيــت حكمرانــی اســت. كيفيــت حكمرانی 
تابعــی از متغيرهايــی ماننــد حاكميــت قانون، 
شــفافيت، پاســخگويی و ســامت حاكميــت 
اســت. در صورتــی كــه امــور يادشــده اصــاح 
نگــردد، اميــدی بــه بهبــود معنــی دار شــرايط 

ــد داشــت. زندگــی مــردم نباي
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